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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 دادگستری جمهوری اسالم

 دیوان عدالت اداری ایران

 ----- شماره 

  ----- پیوست

 بسمه تعالی

 

 ]ناخوانا[پرونده کالسه  ۲۹۴شماره دادنامه  ۹۶دی ۴۲ تاریخ

 رسیدگی : شعبه هشتم دیوان عدالت اداری مرجع

 سید اسدهللا مهر هادی: مشاور ۴هوشنگ فاتح نژاد: رئیس  -۱.]ناخوانا[

هللا آزادی فرزند کرکی ساکن شیراز باالی دروازه قران کوچه مقابل پمپ گازوئیل سابق منزل دوم  شاکی: آقای حبیب

  ۱۱۲۹۱کد پستی 

 ]ناخوانا[طرف شکایت : دانشگاه تهران دانشگاه بهداشت 

 سال بازنشستگی و اعانه استمراری حقوق بازنشستگی   ۱موضوع شکایت : درخواست و تقاضای حقوق معوقه

 

.مرقوم به دیوان عدالت اداری ضمیم داشته که به ]ناخوانا[شکایت و گردش کار پرونده:  شاکی .دادخواستی  ]ناخوانا[

این است که نامبرده تکنسین  ]ناخوانا[این شعبه ارجاع و به کالسه مذکور ثبت و تشریفات قانونی آن انجام گردیده 

بازنشسته گردیده و حقوق  ۲۸ فروردین ۴۶ ]تاریخ:[ ۲/ ۱۴۸۱۷سال خدمت با حکم  ۴۲بازنشسته دانشکده بهداشت با 

اند پاسخ شکایت طی الیحه  حقوق بازنشستگی او را قطع کرده ۱۶۹۷ام از تیرماه  داشته می ا دریافت خود ر

 ]ناخوانا[/.۱۴۶

قانون  ۴۶ماده – ۸واصل و اعالم گردیده شاکی بجرم عضویت در فرقه بهائیت به استناد بند  ۱۶۹۶/ ۴/ ۴۶-ق. 

محکوم .و بدون جهت حقوق بازنشستگی او قطع گردیده به انفصال دائم از خدمت دولتی  ۱۶۹۷ ]ناخوانا[بازسازی 

است. سرانجام در تاریخ فوق شعبه هشتم دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل گردیده است پس از بررسی 

تقاضای شاکی پایان رسیدگی اعالم  ]ناخوانا[مشاور به غیر مقدور بودن  ]ناخوانا[موضوع اتهام مشاوره و اظهارنظر 

 تی انشا رأی میشود.و بشرح آ

 

 رأی دیوان 

 ]تاریخ:[- ۴۱۸/ ح / ب / ۶۸۱. شاکی بسبب رأی ]ناخوانا[ با توجه بتوضیحات سازمان طرف شکایت بشرح الیحه

هیات بدوی بازسازی. نیروی انسانی به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و حقوق بازنشستگی  ۱۶۹۶بهمن   ۴۷

 [ناخواناردیده. رأی صادره ]ادامه پاراگراف طبق رأی مذکور قطع گ ]ناخوانا[

 ]مهر ناخوانا[
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 ]امضا[

 ]یادداشت دستنویسی در پایین صفحه[

 ]ناخوانا[

 ]آدرس[

 

 

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[

 


