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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 کپی نامۀ ارسال دوم به شورای عالی انقالب فرهنگی:

توسط پست پیشتار که کپی رسید آن ضمیمه است و طی  ١٣٨۵دیماه  ۵پیرو نامۀ ارسالی قبلی اینجانب در تاریخ 

 های تلفنی بنده ظاهراً به دست شما نرسیده است: تماس

 

 حضور محترم شورای عالی انقالب فرهنگی 

 ١٣٨۵دیماه  ١٣

 با عرض سالم و خسته نباشید.

لد متو [حذف شده]و کد ملی  [حذف شده]صادره از   [حذف شده]بنده پرهام اقدسی فرزند فروتن به شمارۀ شناسنامه 

با  ١٣٨۵باشم در کنکور سال می  [حذف شده]و در حال حاضر ساکن:  [حذف شده] ساکن دائم [حذف شده]تیرماه  ٢٢

عنوان مدرک ریاضی فیزیک استان اصفهان ثبت نام نمودم.  ١٠۴٧٠٣٠، شمارۀ داوطلبی ۴١٩۴۴٩٨ شمارۀ پروندۀ

کشور را کسب نمودم. سپس انتخاب رشته  ١منطقه   ٩١١١م نتایج رتبه سپس در کنکور شرکت کرده و بعد از اعال

بوده و بعد از اعالم نتایج بنا به اطالع رسمی سازمان سنجش کشور مندرج در پیک سنجش در رشته فیزیک اتم 

 .ها اعالم شدم روزانه( دانشگاه بوعلی سینا همدان جز قبولی  –)دولتی  ١٠٧۵مولکولی کد رشته 

  ٨مشکلی در تاریخ ر به این دانشگاه رجوع نموده و با آنکه جز اقلیت مذهبی بهائی بودم بدون هیچ در تاریخ مقر

در این دانشگاه ثبت نام نمودم. پس از مّدت سه ماه شرکت در کالسها و اخذ کارت دانشجویی دائم در   ١٣٨۵مهرماه 

ای حضوراً به من  یس اداره آموزش دانشگاه ملی طی جلسه توسط رئیس اداره حراست و رئ ١٣٨۵دیماه  ٣تاریخ 

ها و حضور در امتحانات را ندارم. از آنجائی که در  ابالغ شد که از دانشگاه اخراج شده و دیگر حق شرکت درکالس

همدان   ماه که من کامالً در ٣ام. اما اکنون بعد از ای نپرداختهنوبت روزانه مورد پذیرش قرار گرفتم تا کنون هزینه

ام. اکنون با وجود این شرایط سخت که درست ام )بهائی( اخراج گردیدهام از طرف دانشگاه به دلیل عقیدهساکن شده

ای به من داده نشده است و در حال حاضر بالتکلیف پیش از امتحانات پایانی ترم نیز.می بینم هیچ جواب قانع کننده

نمایم که شما نظر خود را به من اعالن  ی شما را دارم و درخواست میهستم در رابطه با این موضوع تقاضای رسیدگ

 ابالغ دارید.   و

 

 با تشکر پرهام اقدسی

 ١٣٨۵دیماه  ١٣

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

