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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 بسمه تعالی

 ۵۸۳۱تاریخ: ]؟[/]؟[/

 ]ناخوانا[شماره: 

 /م٢ /٣ /۵۸۳۱]ناخوانا[ 

 ]آرم[

 محرمانه

 

 محترم حراستمدیریت 

دانشگاه بو  -۶دانشگاه الزهراء )س(  -۱دانشگاه اسالم  -۴دانشگاه اصفهان  -۸دانشگاه ارومیه  -٢دانشگاه اراک  -۵

 -۵۵دانشگاه تبریز  -۵١دانشگاه پیام نور  -۵المللی امام خمینی )ره(  دانشگاه بین -۳دانشگاه بیرجند  -۳علی سینا 

دانشگاه تربیت معلم  -۵۴دانشگاه تربیت معلم آذربایجان  -۵۸تربیت معلم تهران دانشگاه  -۵٢دانشگاه تربیت مدرس 

دانشگاه زنجان  -۵۵دانشگاه زابل  -۵۳دانشگاه رازی  -۵۳دانشگاه خلیج فارس  -۵۶دانشگاه تهران  -۵۱سبزوار 

دانشگاه شهید  -٢۴دانشگاه شاهد  -٢۸دانشگاه شهرکرد  -٢٢دانشگاه سیستان و بلوچستان  -٢۵دانشگاه سمنان  -٢١

دانشگاه صنعتی  -٢۳دانشگاه شیراز  -٢۳دانشگاه شهید چمران اهواز  -٢۶دانشگاه شهید بهشتی  -٢۱باهنر کرمان 

طوسی  یرالدیندانشگاه صنعتی خواجه نص -۸۵دانشگاه صنعتی شاهرود  -۸١ یرکبیردانشگاه صنعتی ام -٢۵اصفهان 

دانشگاه علم و  -۸۱دانشگاه عالمه طباطبائی  -۸۴دانشگاه صنعتی شریف  -۸۸تبریز  دانشگاه صنعتی سهند -۸٢

دانشگاه کاشان  -۸۳دانشگاه فردوسی مشهد  -۸۳دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  -۸۶صنعت ایران 

دانشگاه مازندران  -۴۸دانشگاه محقق اردبیلی  -۴٢دانشگاه لرستان  -۴۵دانشگاه گیالن  -۴١دانشگاه کردستان  -۸۵

دانشگاه هنر  -۴۳دانشگاه هرمزگان  -۴۶ دانشگاه ولیعصر رفسنجان )عج( -۴۱دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  -۴۴

 -۱٢دانشگاه یاسوج  -۱۵دانشگاه علوم پایه دامغان  -۱١دانشگاه یزد  -۴۵کاربردی  –دانشگاه جامع علمی  -۴۳

دانشگاه  -۱۶دانشگاه مالیر  -۱۱دانشگاه قم  -۱۴و فنون دریایی خرمشهر  دانشگاه علوم -۱۸دانشگاه هنر اصفهان 

دانشگاه  -۶۵دانشگاه تفرش  -۶١دانشگاه خاتم  -۱۵دانشگاه ارشاد دماوند  -۱۳دانشگاه علم و فرهنگ  -۱۳شمال 

موسسه  -۶۱م موسسه غیر انتفاعی خیا -۶۴دانشگاه امور اقتصادی  -۶۸دانشکده فنی مهندسی گلپایگان  -۶٢بجنورد 

موسسه غیردولتی  -۶۳موسسه غیردولتی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهان  -۶۶غیر انتفاعی سجاد مشهد  یردولتیغ

موسسه غیر انتفاعی عمران و  -۶۵موسسه غیردولتی غیر انتفاعی طبرستان  -۶۳غیر انتفاعی عالمه محدث نوری 

مجتمع آموزش عالی مراغه  -۳۵ی و علوم دریایی چابهار مرکز آموزش عالی دریانورد -۳١توسعه روستایی همدان 

موسسه  -۳۱دانشگاه صنعتی شیراز  -۳۴دزفول  شاپور یموسسه آموزش عالی جند -۳۸دانشگاه مذاهب اسالمی  -۳٢

موسسه  -۳۳دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین  -۳۳دانشگاه مفید قم  -۳۶آموزش عالی سجاد مشهد 

 -۳۵موسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران  -۳١آباد  موسسه آموزش عالی نجف -۳۵ر آموزش عالی کا

 پژوهشکده امام خمینی
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 ها موضوع: ممنوعیت تحصیل افراد بهایی در دانشگاه

 با سالم

شورای عالی انقالب فرهنگی و  ۶۵اسفند  ۶/م/س مورخ ۵۸۸۳. بر اساس مصوبه شماره رساند یاحتراماً، به آگاهی م

اعالم مراجع ذیصالح امنیتی اشخاص بهائی چنانچه در حین ورود به دانشگاه و یا حین تحصیل مشخص گردد که 

بایست از دانشگاه اخراج گردند. لذا ضروری است نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل یاد شدگان  بهایی هستند، می

 تیجه را به این مرکز منعکس فرمائیدموصوف، اقدام الزم را مبذول و ن

 اصغر زارعی

 حراست مرکزی یرکلمد

 ]امضا[

 

 

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[

 


