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۱۸ خرداد  ۱۴۰۱
سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۷

گـزارش

مردم و فعاالن حوزه زنان از تعطیلی «مرکز کاهش آسیب 
زنان» ابراز نگرانی کردند

میدان شوش زنان کارتن خواب را 
جواب می کند؟

شرق: این روزها که مشکالت اقتصادی بر همه اقشار جامعه 
فشــار مضاعف آورده، شــاید شــنیدن این خبر که قرار است 
پناهــگاه زنان کارتن خــواب در اطراف میدان شــوش تهران 
تخلیه شــود، اتفاقی عجیب به نظر نرسد؛ اما قطعا زندگی را 
بــرای افراد فقیر و بی مکانی که دلخوش به چنین مکان هایی 
هســتند، تلخ تر می کند. همین شد که جمعی از فعاالن حوزه 
زنان و مردم دســت به کار شــدند و با امضای کارزاری نسبت 
به تخلیه «مرکز کاهش آســیب زنان پارک شــوش» هشــدار 
دادنــد. در این نامه کــه خطاب به علیرضا زاکانی، شــهردار 
تهران و یزدانی، شــهردار منطقه ۱۲ نوشته شده، آمده است:  
«مرکز جامع کاهش آســیب بانوان، محــل امنی برای زنان و 
کودکان بی سرپناه شهر و کشورمان است. از مرداد سال جاری 
تفاهم نامه دوســاله این مرکز بابت واگذاری ساختمان محل 
اسکانشان به  اتمام رســیده و وضعیت تمدید این تفاهم نامه 
همچنــان بالتکلیف مانده اســت. متأســفانه ایــن روزها به 
بهانه پاکســازی منطقه شــوش و هرندی و اجرای طرح های 
ضربتی، مســئولین ذی ربط با جدیت بیشتری به  دنبال حذف 
آســیب دیده ترین قشــر جامعه یعنی زنان و کودکان معتاد و 
بی خانمــان و تعطیلی این مرکز هســتند. این جانبان جمعی 
از شــهروندان ایــن منطقه و دلواپســان زنــان بی خانمان، از 
جناب عالــی تقاضــا می داریم نســبت به تخلیه ایــن مرکز و 
بی خانمانــی مجدد این زنان تجدیدنظــر بفرمایید». اعتراض 
بــه تخلیه این مرکز و همچنین آوارگــی زنان کارتن خواب در 
اطراف میدان شــوش محدود به این نامه و این مرکز نیست؛ 
دی ماه سال گذشــته نیز دو مستند «آن شب» به کارگردانی و 
تهیه کنندگی مینا قاســمی زواره و مستند «هیچ کس منتظرت 
نیســت» بــه کارگردانی محســن اســالم زاده در جشــنواره 
ســینماحقیقت بــه نمایــش درآمد کــه هر دو بــه موضوع 
مرکز نگهــداری زنــان کارتن خواب در میدان شــوش تهران 
می پرداختند. مستند «آن شــب» به موضوع ورود یک مادر با 
نوزادش به مددســرای بانوان می پــردازد که مدیر مرکز برای 
جلوگیری از فروش نوزاد به وسیله مادر تالش می کند او را به 
شیرخوارگاه تحویل دهد. مستند «هیچ کس منتظرت نیست» 
نیز روایتی از مرکز نگهداری زنان کارتن خواب در میدان شوش 
اســت. حدود یک ماه قبل از اکران این دو مســتند، شهرداری 
منطقه ۱۲ تهران در نامه ای به دادســرای ۳۷ خواسته بود تا 
برای مرکز نگهداری زنان بی ســرپناه در میدان شــوش تهران 
با نام «نور ســپید هدایت» حکم تخلیه صادر شــود؛ اما بعد 
از اکران این دو مســتند، معاون دادســتان از شــهردار تهران 
خواســت مرکز نگهداری زنان کارتن خواب در میدان شــوش 
تهــران تعطیل نشــود. ســعید عمرانی نامــه ای خطاب به 
زاکانی نوشــت و از فعالیت های مرکز جامع کاهش آســیب 
بانوان و توصیه به حفــظ آن حمایت قاطع کرد. او همچنین 
از شهردار تهران خواســته بود تا تفاهم نامه ای طوالنی مدت 
برای همکاری با مرکز کاهش آسیب بانوان منعقد کند و تأکید 
کرد مشکالت نگهداشــتن و امکانات ساختمان محل استقرار 
این مرکز هم رفع و رجوع شود. با این حال، همچنان این مشکل 
حل نشــده و فعاالن حوزه زنان و مــردم پیگیر در بیم و امید 
هستند تا ببینند شهردار تهران چه تصمیمی در این خصوص 

خواهد گرفت.

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند مرتضی                   
به شماره شناسنامه ۰۰۲۰۹۸۷۸۷۰ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 
رشته روانشناسی صادره از واحد دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) با 
شماره ۹۸۴۴۳۸۷۸۴ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به صندوق پستی ۱۴۴ / ۱۸۱۵۵ 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یادگار امام خمینی (ره)  ارسال نماید .

کارت  بازرگانی  به شماره ۱۰۱۰۰۸۷۳۱۷۰  متعلق به 

 با کد ملی ۰۴۵۱۳۴۹۲۰۲  که 
 تاریخ اعتبار آن ۰۵ / ۱۲ / ۱۴۰۰ می باشد مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
فرزند محسن دارای شناسنامه شماره 

۰۰۱۸۹۷۷۹۴۴ اظهار می دارد که اصل دانشنامه پایان تحصیالت ایشان 
که تحت شماره ۴۴۱۰ - ۱۵ - ۱۰۰۰ - ۱۴۰۰ مورخ   ۰۸ / ۰۸ / ۱۴۰۰ توسط 

دانشگاه علم و صنعت ایران صادر گردیده مفقود شده است. به موجب 
این آگهی اعالم می دارد که اصل دانشنامه پایان تحصیالت نامبرده ابطال 
شده و از یابنده درخواست می کند مدرک فوق را به اداره فارغ التحصیالن 

دانشگاه علم و صنعت ایران تسلیم یا ارسال نماید.

برگ سبز خودرو  وانت  مزدا  CARA رنگ نقره ای آبی 
 متالیک مدل ۱۳۹۹ به شماره پالک ایران ۳۰ - ۱۷۴ ط ۶۵ 

 و شماره موتور E2M5A3443 و شماره شاسی
 NAGP2PC31LA517025 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی   فرزند 
ابراهیم با شماره دانشجویی ۹۸۲۱۷۰۶۷ از دانشگاه 

شهید بهشتی تهران رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  تازه کند فرزند ناصر به 
شماره شناسنامه ۳۴۴۷ صادره از تبریز در مقطع کارشناسی رشته شیمی 
کاربردی صادره از واحد دانشگاهی اسالمشهر با شماره سریال  ۱۰۰۲۱۰۰ 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر به نشانی اسالمشهر  
میدان نماز ، خیابان شهید صیاد شیرازی ،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اسالمشهر ارسال نماید .

برگ سبز خودرو  پژو  207i  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۱۶۷ ن ۴۲  و 
شماره موتور 178B0088792 و شماره شاسی 

 NAAR03FE4NJ506033 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  تیبا  ۲  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ به 
شماره پالک ایران ۶۸ _ ۸۹۵ س ۴۳ و شماره 
موتور M15/9477656 و شماره شناسایی 

NAS821100N1035123 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 نورا حســینی: پس از گذشت شش روز از حمله سایبری به سایت های شهرداری تهران و از 
دسترس خارج شدن برخی از این سایت ها و مشکالتی که برای شهروندان تهرانی در حوزه 
خدمات رسانی ایجاد شــده، علیرضا زاکانی در جلسه هم اندیشــی با اعضای شورای شهر 

گزارشی درباره جزئیات آن ارائه کرد.
گزارشی که احتماال محرمانه بود و موضوع آن وسعت این حمله و دلیل عدم بازگشت 
ســایت های شــهرداری بود، درحالی که گفته می شــود مشــکلی دیگر وجود نــدارد و... . 
هیچ کدام از اعضای شورای شهر تهران به جزئیات این جلسه و گزارش شهردار تهران اشاره 
نکردند و تنها چند جمله ای درخصوص این حمله ســایبری در صحن شــورای شهر تهران 
تذکر دادند. یکی از اعضای شــورای شهر تهران موضوع پاک سازی نفوذی ها در شهرداری 
را مطرح کرد و مهدی چمران، رئیس شــورای شهر تهران هم در پایان نطق ابتدایی اش که 
به والیت امام رضا (ع) اختصاص داشت گفت که باید چند جمله ای هم درباره هک کردن 

سیستم های شهرداری تهران که از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده بگوید.
او گفت: ما شــاهد یک کار ســایبری و برنامه ریزی شــده از ســوی موســاد و منافقین و 
همکاری همه جریان های ضد انقالب و کســانی که علیه جمهوری اســالمی قد علم کرده 
بودند بوده ایم که این کار با یک برنامه ریزی از قبل انجام شــده بود. دشمنان بنا داشتند در 
ایام رحلت حضرت امام(ره) اقداماتی را انجام بدهند که به هر حالت بازهم با لطف و مدد 
الهی و اهمیت مراســم حضرت امام(ره) و ۱۵ خرداد این اتفاق رقم نخورد و آنچه دشمن 

می خواست انجام بدهد، محقق نشد.
چمران از ورود نیروهای متخصص خارج از شــهرداری بــرای کمک به نیروهای درون 
شــهرداری برای دفــع این حمله خبــر داد و گفت:  این همکاری مشــترک برنامه منافقین 
و ضد انقالب از حیز انتفاع انداخته شــد و به جز نشــان دادن چند تصویر و شــعار به چیز 
دیگری دست پیدا نکردند. این مسئله هشدار دیگری به مسئوالن بود و نیروهای شهرداری 
بــا همراهی بخش های غیرشــهرداری و متخصص توانســتند برنامه دشــمن را به خوبی 
خنثی کنند. اگر چه آسیبی دیده شــده و چند روزی اختالل در فرایند خدمت رسانی از سوی 
شــهرداری به مردم وارد شده اما مجددا خدمت رسانی از سوی شهرداری آغاز می شود اما 

به هر حال باید برنامه ریزی وسیعی انجام بدهیم که دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.
چمران آسیب پذیری شهرداری در برابر این نوع حمالت سایبری را هم به گردن مدیریت 
شهری گذشــته انداخت و گفت: نباید از رهاشدن چندین ساله شــهرداری در دوره گذشته 
و عدم اضافه شــدن نیروهای متخصص بگذریم که یکی از دالیل این اتفاق همین مســئله 
بوده و البته این موضوع را در تمام ســطوح و بخش های شــهرداری شاهد بوده ایم و باید 

آن را جبران کنیم.
 ترس از ادامه حمالت سایبری

مهدی عباســی، عضو دیگر شورای شــهر هم به احتمال تکرار این حمالت اشاره کرد و 
گفت:  در ســال  های اخیر کشور ما با اشکال تازه و جدیدی از حمالت سایبری مواجه شده و 
بیم آن می  رود که این حمالت تداوم پیدا کند. عملی شــدن برخی حمالت سایبری به مراکز 
حســاس کشور مانند حمله به سامانه سوخت و پمپ بنزین ها به دنبال حمالت سایبری به 
مراکز هسته ای و هک شدن ســایت های اینترنتی مراکزی مانند هواپیمایی ماهان گویای آن 

است و بازدارندگی سایبری را بیش از پیش بااهمیت کرده است.
به گفته عباســی حمالت سایبری در لیست خطرات جهانی رتبه پنجم را در سال ۲۰۲۰ 
بــه خود اختصاص داده و جلوگیری از آســیب در فضای ســایبری، ســازوکار های الزم را 
می طلبد. کارآمدی در عرصه ســایبری مســتلزم شــناخت دقیق حوزه آفندی و پدافندی و 
تدوین راهبرد هایی براســاس نظریه پایه بازدارندگی در فضای ســایبری است که متأسفانه 

مورد غفلت واقع شده است.
او به دو نوع حمله سایبری اشاره کرد و گفت: حمالت به مراکز محدود که ارزش امنیتی 
دارد و حمالتی که گســتردگی باال دارد و هدفشــان اختالل در زندگی روزمره مردم اســت. 
حمله ســایبری به تأسیسات هسته ای تجربه شــده در کشور از نوع اول و حمله به سامانه 
ســوخت و پمپ بنزین ها و اخیرا ســامانه های شــهرداری تهران از نوع دوم است. با وجود 
تأکیدات در قوانین و اســناد باالدستی از جمله برنامه ششــم توسعه کشور تحقق تکالیف 

ماده ۱۰۷ و ۱۰۹ آن برنامه در بعد دفاعی آن گونه که باید عملی نشده است.
با وجود این هنوز بخش زیادی از ســایت های شــهرداری در دسترس شــهروندان قرار 

نگرفته و گفته می شــود برخی از سایت ها مانند سازمان بهشت زهرا، میادین میوه و تره بار و 
تهران من در دسترس شــهروندان قرار می گیرد. پرویز سروری از عمکلرد شهرداری در این 
حوزه رضایت دارد، او به رسانه گفت: قرن جدید قرن تقابل های سایبری است و شهرداری 
نشــان داد به خوبی در مقابل این حجم حمالت توانسته وارد شود و عملیات را خنثی کند. 
این حادثه ما را مجاب کرد که توجه بیشــتر و عمیق تری به تقویت زیرساخت های سایبری 
داشته باشــیم، این امتحان بزرگی برای سازمان فناوری شهرداری بود که توانست با قدرت 

مقابل این حمله نسبتا بزرگ مقاومت کند.
 نفوذ در بدنه شهرداری

احمد صادقی این حمله ســایبری را دشمنی مستقیم با مردم توصیف کرد و گفت:  تیم 
انقالبی و جهادی شــهرداری خود را فدایی ملت می داند و تالش می کند هیچ وقفه ای در 
خدمات دهی صورت نگیرد و در این راســتا جا دارد از تالش شــبانه روزی نیروهای انقالبی 
شــهرداری به ویژه در سازمان فاوا تشــکر کنیم اما از موضوع نفوذ در بدنه شهرداری نباید 

غافل شویم.
صادقی افزود: مدیریت جدید شــهرداری هنوز از بعضــی از افراد نفوذی و ناکارآمد در 
جایگاه های کارشناســی و مدیریت با رأفت و دلسوزی استفاده می کند که باید گفت در این 
مجال با ناکارآمدی های دیده شــده این موضوع جایی ندارد. موضوعی که باید مد نظر قرار 
گیرد بازنگری در شــیوه نامه ها و مالحظات امنیتی و پدافند غیرعامل است. باید این ضوابط 

و مقررات بازنگری شود.
علی اصغر قائمی هم که ســال گذشته درخصوص افزایش امنیت اطالعات شهروندان 
به شــهرداری تذکر داده بود، روز گذشــته تأکید کرد:  الزم اســت ما مدیران شهری از مردم 
شــهر تهران بابت اختالالتی که در پی حمله ســایبری ایجاد شده عذرخواهی کنیم و امید 
است با تالش دوستانمان در شهرداری برای جبران آسیب های وارده در آینده نزدیک شاهد 

استمرار خدمت های شــهرداری باشیم. الزم است شــهرداری ابزارهای الزم، نیروی مورد 
نیاز و تجهیزات الزم را تأمین کنند تا بتوانند خود را در مقابل حوادث مشــابه تقویت کنند؛ 
چرا که دشــمنی دشمنان پایان ناپذیر است و شهرداری باید این مسائل را پیگیری کند تا نزد 

مردم روسفید باشیم.
 حضور بی فایده کارکنان

یکی از نگرانی ها میزان افشای اطالعات سایت ها و تصاویر دوربین های مورد حمله قرار 
گرفته اســت که برخی از اعضای شورای شهر تأکید می کنند که شهرداری به آنها اطمینان 

داده که اطالعاتی خارج نشده است.
در صحن شــورای شهر، اعضای شــورای شهر تهران اشــاره ای به آغاز دوباره فعالیت 
سایت های شهرداری نکردند و اینکه بخش زیادی از کارکنان شهرداری به دلیل در دسترس 

نبودن سامانه ها عمال حضورشان در محل کار بی فایده است.
ناصر امانی، عضو شــورای شــهر تهران، دراین خصوص به ایلنا گفته است که دوستان 
در شــهرداری درحال بررسی حمله ای هســتند که به سیستم ها شده است و باید بااحتیاط 
حرکت کنند و همین امر باعث شــده تا اقداماتی که درخصوص اصالح این وضعیت انجام 
می شــود، زمان بر شود. مسئوالن شــهری در تالش هســتند که یکی یکی این سیستم ها را 
دوبــاره به مدار وارد کند. امیدواریم تا پایان هفته این مشــکل به طورکامل برطرف شــده و 
اکثر سیســتم ها فعال شوند و مردم برای اســتفاده از خدمات شهری الکترونیکی با مشکل 

مواجه نباشند.
درحالی که اعضای شــورای شهر تهران از فعالیت شبانه روزی شهرداری برای بازگشت 
بــه حالت اولیه می گویند اما شــهروندان تهرانی در زمان خرید بلیت هــای اعتباری دچار 
مشــکل شده اند. همین طور در روزی که هوای تهران را گردوغبار گرفته است، سایت کنترل 

کیفیت هوا در دسترس نیست.

توضیح چمران درباره حمله ناموفق سایبری منافقین و موساد به شهرداری تهران

هکرها در ِگل ماندند

 بر اساس دستورالعمل اجرائی ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، مقررات ثبت نام در مقطع 
پیش از دبستان و دبستان و همچنین مقطع متوسطه اعالم شد.

در دســتورالعمل ثبت نام مدارس که با شــعار «ثبت نام مطلوب، نظارت همگانی، نصیب برابر آموزشــی» از 
سوی وزیر آموزش وپرورش به مدیران کل استان ها ابالغ شده، آمده است: در سال جاری مدیرکل ارزیابی عملکرد 
و پاســخ گویی به شکایات به عنوان رئیس ســتاد ثبت نام مرکزی معرفی می شود و کلیه اعضای ستاد ثبت نام در 

سطوح استانی و منطقه ای موظف اند در برنامه ریزی، سازماندهی و اجرای فرایند ثبت نام مشارکت کنند.
 مقررات ثبت نام در مقطع پیش از دبستان و دبستان

- ثبت نام کودکان پیش از دبســتان بر اســاس مفاد بخش نامه های ۳۰۱ مــورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ و ۸۴۲۲۵ مورخ 
۹۷/۵/۱۰ و ۱۵۸۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹  و شیوه نامه ۴۶۱۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۱ انجام می شود.

- ثبت نام کلیه کودکان پیش از دبســتان در سامانه سیدا به تفکیک کدهای دولتی، دولتی با مشارکت مردم و 
غیر دولتی الزامی بوده و مسئولیت ثبت نام بر عهده مدیر مرکز تربیت کودک (از جمله مهدکودک و پیش دبستانی) 

است.
تبصره ۱: واحدهای تعلیم و تربیت کودکان زیر شــش ســال تمام که مجاز به دریافت شــهریه هستند، باید بر 

اساس دستورالعمل ابالغی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اقدام کنند.
تبصــره ۲: مدیریــت واحدهای آموزشــی دولتی و دولتی با مشــارکت مردم با توجه به ردیــف یک بند (ب) 

بخش نامه ۸۴۲۲۵ مورخ ۹۷/۵/۱۰ و شیوه نامه ۳۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ خواهد بود.
- حداقل سن ثبت نام در پایه اول:

حداقل سن ثبت نام در پایه اول/ شرایط ثبت نام در پیش دبستانی و دبستان
-مدیران مراکــز تربیت کودک (مهدهای کودک و پیش دبســتانی ها) و مدارس ابتدایــی موظف اند اطالعات 

نوآموزان پیش دبســتانی و دانش آموزان (به ویژه پایه اول) را در اســرع وقت و حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ در 
سامانه های سنجش بدو ورود و سیدا ثبت کنند.

تبصره ۱: مدیران مدارس، نوآموزان بدو ورود به پایه اول دبستان فاقد تجربه پیش دبستانی را شناسایی کنند تا 
مناطق در اسرع وقت برای برگزاری کالس های آمادگی در بهار و تابستان ۱۴۰۱ برنامه ریزی کنند.

تبصــره ۲: به منظور پیشــگیری از تداخل برنامه آموزش های آمادگی پیش دبســتانی تابســتانی با آغاز ســال 
تحصیلی، شایسته است به گونه ای برنامه ریزی شود تا تداوم یادگیری و کالس های آمادگی بهار و تابستان ۱۴۰۱ و 

نیز پیش دبستانی ویژه آموزش و مداخله بهنگام، حداکثر در نیمه اول شهریور ۱۴۰۱ به اتمام برسد.
- حداقل سن ثبت نام در پایه اول دبستان، شش سال تمام است.

تبصره ۱: ســایر شرایط ســنی ثبت نام دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی مطابق مفاد فصل سوم آیین 
نامه اجرائی مدارس انجام می پذیرد.

- از آنجایی که در دوره ابتدایی فرایند ارزشیابی کیفی- توصیفی دانش آموزان در افزونه های ارزشیابی سامانه 
ســیدا درج می شود، ارتقای دانش آموزان به پایه باالتر (به جز پایه اول) و با تکرار پایه به صورت متمرکز از طریق 

سامانه و با تأیید مدیر مدرسه انجام خواهد شد.
- تمامی نوآموزان بدو ورود به پیش دبســتانی و پایه اول دبســتان ملزم به شرکت در برنامه سنجش سالمت 
جســمانی و آمادگی تحصیلی هســتند و شــرکت نوآموزان دو ســال قبل از دبســتان در برنامه سنجش مطابق 

دستورالعمل اجرائی برنامه سنجش سال ۱۴۰۱ انجام می شود.
تبصره ۱: با توجه به اینکه نوآموزان دو سال قبل از دبستان در برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی سال 
تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، مورد ارزیابی قرار می گیرند و برخی از آنها دیرآموز تشــخیص داده می شــوند، برنامه ریزی 

برای آموزش و مداخله بهنگام در طی سال تحصیلی برای این نوآموزان ضروری است.

تبصره ۲: به اســتناد ماده ۷ اساسنامه مدارس عشایری مصوبه شــماره ۹۰۸ شورای عالی آموزش و پرروش 
مورخ ۹۳/۱۲/۱۱ سنجش سالمت بدو ورود دانش آموزان عشایری الزامی و رایگان است و با توجه به کوچ رو بودن 

عشایر بازه زمانی سنجش بدو ورود آنان تا پایان مهرماه خواهد بود.
مقررات ثبت نام در مقاطع متوسطه اول، دوم و هنرستان های فنی  و  حرفه ای

- ثبت نــام دانش آمــوزان در پایه دهم با تأکید بــر رعایت اولویت های تعیین شــده در نمونه برگ های هدایت 
تحصیلی و تشــکیل کارگروه مشاوره ای انتخاب رشــته به منظور بهره برداری و تکمیل ظرفیت اسمی کالس ها با 
رعایت مفاد بخش نامه های مربوط و همچنین راهکارها و سیاست های توسعه متوازن رشته ای با رویکرد توسعه 
آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش در دوره دوم آموزش متوســطه به شماره بخش نامه های ۱۱۲/۱۴۰ مورخ 

۱۴۰۰/۲/۵ و ۱۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ صورت پذیرد.
تبصره ۱: به هنگام ثبت نام دانش آموزان در هنرســتان های فنی و حرفه ای و کاردانش برای پایه های ورودی، 
شرایط جسمی دانش آموزان متناسب با هر رشته، به صورت جدی مورد توجه مشاوران و مدیر مدرسه قرار گیرد.
تبصــره ۲: نحــوه ثبت نام دانش آمــوزان ورودی پایه دهم و هنرجویان میان پایه شــاخه کاردانش به شــیوه 
آموزش های برون ســپاری، متعاقبا از طریق معاونت آموزش متوسطه (دفتر آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و 

کاردانش) اعالم خواهد شد.
تبصره ۳: مدیران مدارس شــبانه روزی اطالعات مربوط به دانش آموزان بیتوته ای را در سامانه مربوطه (فیلد 

خوابگاهی) ثبت و تأیید کنند.
- ثبت نام و پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی (دوره دوم متوســطه نظری و هنرستان های فنی و 
حرفه ای) تابع شــرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرائی مربوط و دستور العمل آزمون ورودی پایه دهم 

مدارس نمونه دولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به شماره ۱۰۶/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ است.

حداقل سن ثبت نام در پایه اول اعالم شد

زاده
 عرب

تبی
 مج

س:
  عک


