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چالش جدید دانشجویان 
برای آزادسازی مدرک تحصیلی

شــرق: افزایــش هزینــه بــرای آزادســازی مــدرک تحصیلی 
فارغ التحصیالن دانشــگاه های دولتی، در ماه های اخیر منجر به 
نگرانی بسیاری از این دانشــجوها شده است. طبق آنچه اعالم 
شده آزادسازی مدرک تحصیلی متقاضیان را با شوک هزینه های 

۱۰برابری و پرداخت چندمیلیونی آن روبه رو کرده است.
آزادسازی مدرک تحصیلی برای آن است که دانشجویان دولتی 
برای ادامه تحصیل یا کار به خارج از کشــور باید مدرک تحصیلی 
خود را در وهله نخســت ترخیص کنند، یعنی باید مدرکشان را از 

دانشگاه آزاد کنند و تعهد خدمت آموزش رایگان را لغو کنند.
در پــی افزایش نرخ آزادســازی مدرک تحصیلی، بســیاری از 
دانشــجویان که در ماه های اخیر برای تحصیل در خارج کشور در 

حال برنامه ریزی بودند، با افزایش این هزینه دچار مشکل شدند.
یکی از این افراد در گفت وگویی با «شــرق» اشــاره می کند که 
«بچه هــا در حــال برنامه ریزی بــرای تحصیل در دانشــگاه های 
خارجــی بودند و طبق آنچه پیش بینی می کردند در همین ماه ها 
بایــد مدارک خــود را تحویل می گرفتند تــا کارهایی مثل پذیرش 

خود را انجام دهند که تمام برنامه هایی که چیدند به هم خورده 
است».

ایــن متقاضی اضافه می کنــد: «موضوع دیگر این اســت که 
اصال نباید هزینه آموزش در سراســر کشــور یکسان باشد و حتی 
هزینه های سنوات گذشــته هم باید کمتر باشد. با این کار میل به 

تحصیل در دانشگاه دولتی و روزانه کاهش پیدا خواهد کرد».
حتی در همین مورد معاونت آموزشــی دانشگاه شهید باهنر 
کرمان، در نامه ای فوری به معاون آموزشی وزیر علوم و همچنین 
معاونان آموزشــی دانشگاه های دولتی کشــور، درخواست کرده 
است با توجه به نارضایتی گسترده دانشجویان و دانش آموختگان 
از مصوبــه اخیر، مســئله در اجالس دی ماه معاونان آموزشــی 

دانشگاه های کشور طرح و بررسی شود.
همچنین در بخش هایی از کارزار درخواست لغو افزایش هزینه 
سرسام آور آزادسازی مدرک تحصیلی ذکر شده بود: سازمان امور 
دانشــجویان وزارت علوم در تاریخ هفتم آذرماه به طور ناگهانی و 
با ابالغ بخش نامه ای خلق الســاعه، هزینه های آزادسازی مدرک 

تحصیلی و لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در دوره های روزانه 
گروه های فنی مهندسی، علوم انسانی، هنر و علوم پایه را شش تا 
۱۰ برابر افزایش داد و نه تنها این تصمیم را پشــت درهای بسته و 
بدون هیچ گونه شفافیت و تعاملی با ذی نفعان گرفته است، بلکه 
در اعالم آن نیز برای جامعه دانشــگاهی کشور کمترین احترامی 
قائل نبود که به طریق رســمی آن را بیان کند، بلکه دانشجویان و 
فارغ التحصیالن با گذشــت دو روز و با مشاهده تصویر بخش نامه 
در شــبکه های اجتماعی در جریان موضوع قــرار گرفتند. اتفاقی 

که ما را به یاد آن صبح جمعــه و گرانی بنزین می اندازد؛ چراکه 
همچون آن اتفاق، مســئولین مربوطه بدون درنظرگرفتن شرایط 
ملتهب جامعه و حساسیت موضوع، تصمیمی گرفتند بدون آنکه 
واکنش ها، بروز نارضایتی های گســترده در اثر تلقین ناپایداربودن 
قوانین و زیرپاگذشــتن اصل اخالقــی پیش بینی پذیری و کاهش 
اعتماد مردم برایشان اهمیتی داشته باشد. به راستی یک مسئول 
دخیل در این اتفاق از خود نپرسید آیا این کار بر خشم دانشجویان 
می افزاید یا بر تعداد کســانی که به صداقت قول های رؤسای سه 
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واقعیت هایی درباره برنامه هفتم توسعه
دوم) امــروز ایــن درک و اجماع حاصل شــده که حل بســیاری از مصائب و 
گره گاه های کشــور نه در ســطح نظام برنامه ریزی بلکه نیازمند تعیین تکلیف در 
یک سطح فراتر یعنی ســطح نظام حکمرانی است. به عنوان مثال در سطح نظام 
برنامه ریــزی (بدنه مدیران میانی و کارشناســان) تقریبا ایــن اجماع حاصل آمده 
که بدون حل مســئله «رابطه با جهان و تنش زدایی از روابط دیپلماتیک کشــور» 
نه تنها بسیاری از مسائل حل نمی شود، بلکه بسیاری از مصائب فراروی ما تشدید 
و تعمیق می شــود. با این حال در ســطح نظام حکمرانی و در میان تصمیم گیران 
سیاســی هر دو جریان سیاسی کشــور، هنوز این مسئله محل مناقشه و کشمکش 

بوده و الینحل باقی مانده است.
ســوم) ریشــه ها و علت های به وجود آمدن مصائب و معضالت کشور و حتی 
راه حل های قطعی و عالج بخش آنها برای مسئوالن کشور روشن و شفاف هستند؛ 
امــا این را کــه چرا نمی توانیم از دور باطل این مصائب و معضالت خارج شــویم 
و هر روز نیز بر طول و عرض آنها افزوده می شــود، باید در نداشــتن «شجاعت» و 
«تدبیــر» تصمیم گیران در اتخاذ تصمیمات ســخت و پرهزینه ولی التیام بخش و 
درمان کننده جســت وجو کرد. امروز اداره امور کشور گروگان تعارض منافع برخی 
دســت اندرکاران (کاســبان ناکارآمدی) از یک ســو و فقدان دسترسی به سرمایه، 

دانش و تکنولوژی موردنیاز از سوی دیگر است.
چهارم) اگر زمانی در دهه ۷۰، سهم بودجه عمرانی از هزینه ای ۳۵ به ۶۵ و ۴۰ 
به ۶۰ بود، این سهم در حال حاضر به ۱۰ به ۹۰ و حتی ۵ به ۹۵ رسیده است؛ یعنی 
کل درآمدهای مالیاتی و حتی درآمدهای فروش نفت و میعانات گازی کشور تنها 
کفاف حقوق و دستمزد خود کارکنان دولت را می دهد. روند گسترده و مهارناپذیر 
طول و عرض دولت در دهه های اخیر ریشــه در سیاســت های اشــتباه مجلس و 
دولت و نگرش کمیته امدادی و غیرنخبه گرا در اداره دولت داشــته اســت؛ پس 
اساســا در قالب برنامه های توســعه و حتی اســناد بودجه، اعتباری برای توسعه 
زیرساخت ها و عمران و آبادانی کشور وجود ندارد. عالوه براین، در حال حاضر سهم 
اعظمی از اندک تخصیص بودجه عمرانی کشــور نیز عمدتا از طریق فروش اوراق 

خزانه اسالمی محقق می شود.
پنجــم) دولت ها چندان تمایلی برای ارائه برنامه بــه مجلس ندارند؛ حداقل 
از برنامه پنجم و به ویژه برنامه ششــم با بدعت گــذاری مداخله خارج از قاعده و 
عرف مجلس در تغییر لوایح پیشــنهادی دولت و خدشه دارکردن اصل ۱۲۶ قانون 
اساســی، اساســا دولت ها نه دیگر تمایلی برای ارائه برنامه به مجلس دارند و نه 
انگیــزه و حس تعلقی برای اجــرای برنامه های تحمیلی! در ایــن دوره نیز بنا بر 
شــنیده ها، مجلس از طریق مرکز پژوهش ها از یک طــرف و نیز طیفی از نخبگان 
دانشــگاهی از ســوی دیگر، نســبت به نگارش پیش نویس برنامه هفتم توسعه 
آلترناتیــو اقدام کرده تا در نهایت آن را روی میز بررســی کمیســیون ها قرار دهد؛ 

موضوعی که امید می رود رنگ واقعیت به خود نگیرد.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ایتالیا ۱۰- رهایی- اعالم خطر- پشــم نــرم بدن جانوران 
۱۱- فرمــان ســکوت- پدر ســام در شــاهنامه- آشــوب
۱۲- اصالح عکس پس از ظهور- ورزشی رزمی- پرورش 
گیاهانی که بعد از کاشت دانه حداکثر تا یک سال محصول 

می دهند ۱۳- رشــته فرنگی- پشت سر هم- قومی ایرانی 
۱۴- ضمیر اول شخص مفرد- قطعه موسیقی برای یک یا 
دو نوازنده- کتاب ارزشمند شیخ کلینی ۱۵- بنیان نهادن- 

کرم خورده- کاشتنی انفجاری افقی: 
 ۱- پایمال شده- همشیره- نقشه انگلیسی ۲- شهر 
خالق صنایع دستی ایران که در فهرست یونسکو ثبت 
شده است- سبز تیره مایل به قهوه ای ۳- سوسن زرد- 
جمع شیخ- پستی در ورزش والیبال ۴- از نام های پیامبر 
اســالم(ص)- قبض- سالی که مبنای آن گردش زمین 
به دور خورشــید است ۵- چشــم- درویش به دست 
می گیرد- درنده جنگلی ۶- کاشــتن بوته برنج- هادی 
الکتریسیته- فروغ و پرتو ۷- حق الزحمه- جانور خیالی 
ترسناک ۸- ترمز چهارپا- برادر مادر- حبه خشک شده 
انگــور- تنها ۹- کارگروه- متذکر ۱۰- از انواع خرماهای 
ایران- کشوری آسیایی در دامنه جنوبی هیمالیا- کمند 
۱۱- قصد- بی بندوبار- زیرانــداز ارزان قیمت ۱۲- پایان 
و آخر- عالمت- شــبنم یخ زده ســفید ۱۳- شهری در 
اســتان چهارمحال وبختیاری- بدون آستر- مادر عرب 
۱۴- رمانی نوشته فهیمه رحیمی- نام عمومی گیاهانی 
از خانواده گندم ۱۵- الفبای موسیقی- پوشیده و پنهان- 

عنوانی برای ملکه های روسیه 
عمودی: 

۱- چغندر پخته- استخوان دیواره قفسه سینه- چانه 
۲- ظرفیت- دادخواهی- عریان ۳- حیوان وحشــی- 
آهنگــر- المپ فلورســنت ۴- ناز و غمزه- راســت و 
درست- ایدئولوژی ۵- همراه وعده- نوعی ماشین چاپ 
خودکار- میدانی در تهــران ۶- بی عرضه- نام گذاری- 
شهرســتانی در اســتان اصفهان ۷- نمایشــنامه ای از 
ساموئل بکت ایرلندی- دانه های خوراکی ۸- خاشاک- 
غربال- ورزش اتحاد روح و جسم- هفتادودومین سوره 
قرآن ۹- برج کج ایتالیا- از تیم های فوتبال باشــگاهی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۰۸      طراح: بیژن گورانی
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برای تحصیل در خارج از کشــور و اخذ پذیرش تحصیلی نیاز به آماده ســازی و ارائه 
مــدارک مختلفی وجود دارد که از جمله مهم ترین آنها، مدرک دانشــگاه محل تحصیل 
شامل ریزنمرات و گواهینامه فارغ التحصیلی است. همان طور که می دانید، دانشجویانی 
که در دانشــگاه دولتی و به صورت روزانه مشغول به تحصیل بوده اند، به دلیل تحصیل 
رایگان به ازای سال های تحصیلی و مطابق با منطقه ای که در زمان کنکور در آن حضور 
داشــته اند، به دولت تعهد خدمت داشــته و مدارک آنها در گرو دانشگاه تا پس از اتمام 
ایــن تعهد باقی می ماند و نیاز به آزادســازی مدارک و ریزنمــرات تحصیلی خود دارند. 
مدت زمان تعهد دانشجویان برای تحصیل رایگان بسته به منطقه ای که در هنگام کنکور 

کارشناسی داشته اند، متفاوت است.
دانشجویانی که در زمان کنکور منطقه یک بودند، به اندازه مدت زمان تحصیل خود 
نســبت به انجام تعهد وظیفه دارند و دانشــجویان منطقه دو و ســه به اندازه دو برابر 
مدت زمان تحصیل خود وظیفه دارند. یعنی دانشــجویی کــه در منقطه یک در کنکور 
کارشناسی شرکت کرده و چهار سال رایگان در کارشناسی تحصیل کرده است، چهار سال 
تعهد خدمت دارد و دانشــجویی که منطقه دو یا ســه بوده در زمان کنکور کارشناسی و 
چهار ســال تحصیل رایگان داشته است، هشت سال تعهد خدمت دارد. در مورد کنکور 
کارشناســی ارشد و دکتری نیز چون منطقه بندی وجود ندارد، کلیه دانشجویان به میزان 

مدت زمانی که تحصیل رایگان داشته اند، تعهد خدمت دارند.
البته گفتنی اســت دانشــجویان مناطق دو و ســه که دارای رتبه کشوری بهتری از 
آخرین فرد قبولی منطقه یک در رشــته و دانشگاه خود هستند، می توانند با مراجعه به 
سازمان سنجش و دریافت تأییدیه، مدت خدمت را مانند دانشجویان منطقه یک به میزان 

تحصیل خود، کاهش دهند.
هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی وزارت علوم مبلغ مشخص و تعیین شده ای ندارد؛ 
چراکه این مبلغ بر اســاس معیارهای مختلفی متفاوت اســت. این مبلغ بر اساس سال 
ورودی شــما به دانشــگاه، رشــته تحصیلی، تعداد ترم های تحصیلی شما و همچنین 
دانشگاه تحصیلی شما متغیر اســت. به عنوان مثال هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی 
رشــته های مهندسی نسب به رشته های علوم انسانی مبلغ بیشتری است و همچنین با 
درنظرگرفتن تورم هر چه سال تحصیلی شما دورتر باشد، هزینه کمتری خواهید پرداخت. 
به عنوان مثال دانشجویی که ورودی سال ۸۴ در دانشگاه بوده هزینه بسیار کمتری برای 
آزادســازی مدارک تحصیلی خود نسبت به دانشــجویی که ورودی سال ۹۴ به دانشگاه 
بوده، خواهد پرداخت. همچنین از دانشگاه به دانشگاه دیگر این هزینه ها متفاوت است.

دانشــجویانی که بــه دالیل مختلف (ماننــد تغییر نوع تحصیل روزانه به شــبانه یا 
میهمانی و انتقالــی) در برخی ترم های تحصیلی خود هزینــه ای پرداخت کرده اند، آن 

هزینه های پرداخت شده از هزینه کل آزادسازی مدرک تحصیلی در انتها کم می شود.
بهترین کار جهت تعیین مبلغ دقیق مورد نیاز جهت آزادسازی مدارک تحصیلی خود، 
تماس با آموزش دانشکده دانشگاه محل تحصیل است. پس از تماس با مسئول آموزش 
دانشکده خود می توانید از آنان درخواست کنید تا مبلغ حدودی مورد نیاز برای آزادسازی 

مدرک تحصیلی شما را تعیین کنند و عموما این مبلغ معادل کل هزینه ای است که یک 
دانشجو شبانه در شرایط تحصیلی مشابه شما پرداخت خواهد کرد.

قبل از ورود به بحث شــیوه های مختلف آزادسازی مدرک، باید متذکر شویم که قبل 
از انجام هر کاری باید تسویه حســاب کامل را با دانشگاه خود انجام داده باشید و سپس 
در وب سایت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ثبت نام کنید. در این وب سایت پس از 
بارگذاری اطالعات و مدارک گوناگون و مختلف، به قسمت لغو تعهد و آزادسازی مدرک 

ارجاع داده خواهید شد.
دریافت اصل مدرک تحصیلی از طریق درخواست کاریابی به این شکل است که شما 
در یک مؤسســه کاریابی ثبت نام می کنید و پس از گذشت مدت زمان معین و عدم یافتن 
شغل مناسب، نامه ای به شما اعطا می شود که در آن ذکر شده فرد مورد نظر در این مدت 
معین قادر نبوده شــغل مناسب خودش را پیدا کند. مدت زمانی که (از زمان ثبت نام در 
مؤسسه کاریابی) باید طی شود تا نامه عدم کاریابی شما صادر شود، بر اساس جدیدترین 

بخش نامه های وزارت علوم، باید شش ماه باشد.
با اســتفاده از نامه کاریابی می توانید مدرک تمام مقاطع تحصیلی خود را آزاد کنید؛ 
به عنوان مثال اگر دانش آموخته مقطع کارشناســی ارشــد هستید، به طور مشترک قادر 

خواهید بود تا مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی را از این طریق با یکدیگر آزاد کنید.
نباید در مقاطع باالتر در حال تحصیل باشید؛ یعنی شما نمی توانید در حین تحصیل 

در دوره  کارشناسی ارشد مدرک کارشناسی  خود را از طریق عدم کاریابی آزاد کنید.
دانشــجویان حداکثر شــش ماه از زمــان فارغ التحصیلی یا در صــورت مذکربودن 
متقاضی، حداکثر شــش ماه از زمان صــدور کارت پایان خدمت یا معافیت دائم فرصت 

دارند تا برای آزادسازی مدرک تحصیلی از طریق عدم کاریابی اقدام کنند.
در ســازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی نباید برای شــما بیمه رد شده باشد و 

متقاضی در این مدت به هیچ فرصت شغلی ای معرفی نشود.
جهت آزادسازی مدرک از طریق عدم کاریابی قانون جدید باید مقاطع تحصیلی شما 
از پایین به باال مرحله به مرحله آزاد شــود و این امکان وجود ندارد که بدون آزادســازی 
مقطع مثال کارشناســی بتوانید کارشناســی ارشــد خود را آزاد کنید. بدین ترتیب یا باید 
هم زمــان مدارک تحصیلی خود را با یکدیگر آزاد کنیــد یا ابتدا مدرک تحصیلی قبلی را 
آزاد کرده و سپس مقطع بعدی را. به عنوان مثال شما نمی توانید ابتدا کارشناسی ارشد 
یا دکترای خود را آزاد کنید در حالی که مدرک کارشناسی شما همچنان آزاد نشده است.

بخش نامه لغو تعهد از طریق کاریابی
الف) مدارک مورد نیاز متقاضی برای ثبت نام در مؤسســات کاریابی و مشاوره شغلی 
غیردولتی و در مورد شهرســتان های فاقد کاریابی، ادارات تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

شهرستان ها:
۱- اصل و کپی گواهی موقت فارغ التحصیلی عکس دار از دانشگاه مربوطه

۲- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
۳- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای آقایان)

ب) شــرایط لغو تعهد: دارابودن چهار شــرط زیر به صورت هم زمان الزم و ضروری 
خواهد بود:

۱- سپری شدن حداقل یک سال تمام از تاریخ فارغ التحصیلی (مندرج در گواهی موقت) 
متقاضی

۲- سپری شدن حداقل یک سال تمام از تاریخ صدور کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 
(پزشکی یا غیرپزشکی)

۳- سپری شدن حداقل شش ماه تمام از تاریخ ثبت نام متقاضی در مؤسسه کاریابی و یا اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان (شهرستان های فاقد کاریابی) مربوطه (ثبت نام الزاما 

باید بعد از تاریخ فارغ التحصیلی و مشروط به داشتن پایان خدمت صورت پذیرفته باشد)
۴- نبود فرصت شغلی متناسب با تخصص فارغ التحصیل و معرفی نشدن به فرصت های 

شغلی در طی مدت شش ماه پس از تاریخ ثبت نام.
ج) مراحل لغو تعهد:

۱- ارائه درخواســت متقاضی به مؤسســه کاریابی و مشاوره شــغلی غیردولتی یا اداره 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی ثبت نام کننده متقاضی به همراه مــدارک فوق ( در مدت 
زمان حداکثر شــش ماه از فارغ التحصیلی یا صدور کارت پایان خدمت یا کارت معافیت 

از خدمت)
۲- اعالم نتیجه کاریابی متقاضی با لحاظ شــرایط فوق توسط مؤسسه کاریابی به اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان ناظر (پیدانشدن کار مناسب برای متقاضی ظرف 

مدت شش ماه)
۳- بررســی و کنترل مدارک و شرایط توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 

ناظر و اعالم نتیجه به اداره کل مرکز استان
۴- انجام مکاتبه نهایی لغو تعهد توســط اداره کل اســتان به دانشــگاه محل تحصیل 

متقاضی
نکات مهم

۱- ارائه مدارک فوق توسط متقاضی در کلیه مراحل الزامی است.
۲- حضور شخص متقاضی در کلیه مراحل الزامی است.

۳- فارغ التحصیالن رشته های پزشکی و پیراپزشکی (به غیر از دامپزشکی) مشمول مفاد 
این آیین نامه نمی باشند.

۴- مؤسســات کاریابی و مشاوره شغلی غیردولتی مجاز به دریافت هیچ گونه وجهی از 
کارجویان بابت صدور مکاتبات لغو تعهد خدمت فارغ التحصیالن، نمی باشند.

رأی دیــوان عدالت اداری در مــورد ابطــال محدودیت زمانی جهــت مراجعه به 
کاریابی

بــا این وجــود باید توجه داشــت که بر اســاس رأی دیوان عدالــت اداری در تاریخ 
۱۳۹۸/۸/۲۸، محدودیــت زمانی شــش ماهه از زمان فارغ التحصیلی یــا صدور کارت 
پایان خدمت جهت مراجعه به ادارات کاریابی ابطال شده است. هرچند هنوز اثر چندانی 

از اجرائی شدن این رأی که الزم االجراست، در مؤسسات متبوع دیده نمی شود.

قوه و شــفافیت و عدالت وعده داده شده اطمینان دارند؟ یا کدام 
قانون، منطق و مدیریت معقولی حکم می کند با چنین تصمیماتی 
که هیچ مســیر شفاف و فرمول روشــنی برای رسیدن به آن طی 
نشده است، با سرنوشت هزاران نفر بازی شده و باعث تشویش و 

عسر و حرج آنان شود؟
به نظر می رســد آنان قصد داشــتند بدون اعالم عمومی و به 
صورت چراغ خاموش، این افزایــش هزینه ها را اعمال کرده و در 
مرحلــه اعالم هزینه، متقاضیان را با شــوک هزینه های ۱۰برابری 
روبــه رو کنند؛ به گونه ای که تنها راه را تن دادن به این قیمت های 
ناعادالنــه بدانند. بــا توجه به اینکــه برای دریافــت پذیرش در 
دانشگاه های خارج از کشور در ســال تحصیلی آینده، الزم است 
حداکثر تا سه ماه آینده اقدام شود و چه بسا ابالغ آن را در این زمان 
می توان برای تحت فشــاردادن بخش کثیری از فارغ التحصیالن 
دانســت که در مراحل پایانی دریافت پذیرش برای ادامه تحصیل 
در خارج از کشور هستند و برنامه ریزی و زمان بندی خود را پیش از 
این انجام داده و ثبت و پیگیری درخواست آزادسازی مدرک را به 
زمان فعلی موکول کرده بودند؛ حتی این شــائبه نیز به طور جدی 
مطرح است که با توجه به اذعان رئیس این سازمان مبنی بر طرح 
مســئله افزایش هزینه ها از ابتدای امسال، عده ای به کمک رانت 
اطالعاتی از فرصت شــش ماهه طرح موضــوع تا تصمیم گیری 
و ابالغ اســتفاده و مدارک خود را با هزینه هــای قبلی آزاد کرده 
باشــند، غافل از آنکه چنین چیزی در عصر رسانه ناممکن است 
و پس از انتشار عمومی این بخش نامه در رسانه های دانشجویی 
و در عرض ســه روز، پویشی ۲۰هزارنفره در شبکه های اجتماعی 
بــرای تالش مدنــی در جهت لغو یا تعدیــل افزایش هزینه های 

صورت گرفته تشکیل شد.

قواعد آزادسازی مدارک تحصیلی
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