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کد خبر 527863

سياست

جزئیات طرح جدید مجلس برای تعویق کنکور ۹۹
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با اشاره به نگرانی های داوطلبان کنکور و والدین آنها از شرکت در این آزمون در پیک دوم کرونا از

طرح جدید مجلس برای تعویق کنکور و نیز پیشنهادهایی برای شیوه برگزاری آن خبر داد.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از ایسنا، احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: در چند هفته گذشته
پیام های زیادی حاوی نگرانی کنکوری ها و خانواده هایشان از برگزاری کنکور با توجه به شیوع پیک دوم کرونا داشتیم. آنها نگران سالمت شان هستند.

وی افزود: از طریق تلفن با اعضای کمیسیون آموزش این نگرانی ها را منتقل کردند. قرار شد در جلسه هفته جاری درباره تعویق کنکور یا تغییر در نحوه
برگزاری آن به یک جمع بندی برسیم. پیشنهادهای زیادی وجود دارد که در حال بررسی آن هستیم. ازجمله آنکه کنکور به تعویق بیفتد یا اینکه در فضای باز

برگزار شود که نیازی به استفاده از کولر و وسایل سرمایشی وجود نداشته باشد، چون این وسایل تاثیر زیادی در منتشر کردن ویروس دارند.

نادری افزود: پیشنهادهایی وجود دارد مبنی بر اینکه کنکور در بعدازظهر تا شب در فضای باز برگزار شود یا اینکه طی چند روز باشد تا هم تراکم کمتر شود
و هم با برگزاری آن در فضای باز ویروس منتقل نشود.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان گفت: این هفته کمیسیون درباره اصل تعویق برگزاری کنکور یا تغییر در نحوه برگزاری آن به
جمع بندی می رسد و در این زمینه با مسئوالن سازمان سنجش و وزارت علوم هم مشورت صورت می گیرد. قطعا جمع بندی به نحوی خواهد بود که به

دانش آموزان ضرری وارد نشود.
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وب گردی

این چمدان برزنتی سایز بزرگ را امروز با 58% تخفیف بخرید

زانو درد دارید؟ با خرید این محصول تمام دردهای مفاصل شما از بین میرود

موهات تو جوونی سفید شده؟ حتی اگه ارثی هم باشه درمان میشه! ثبت نام کن

از درد مفصل رنج میبرید؟ با این داروی گیاهی به سرعت خوب می شوید

پول خریدن لپ تاپ نداری؟ لپ تاپ خودت رو درست کن!
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