
 

 

 است.[ ]حذف شده[]اطالعات شخصی افراد 

  

 []آرم

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت آموزش و پرورش

 

  []آرم

 

 رأی قطعی

 ۷۸ مرداد ۱تاریخ: 

 ۵۳۰۶شماره رأی: 

 ]حذف شده[شماره مستخدم: 

 

سه نفر از اعضاء  با حضور ۷۸مرداد ماه  ۱رسیدگی به تخلفات اداری شعبه یک در تاریخ  تجدیدنظرجلسه هیأت 

صادره از   ]حذف شده[شماره شناسنامه  ۱۰۳۱نی فرزند قدمعلی متولد سال ت رسیدگی به اتهام خانم آفاق حسیجه

سال سابقه کار که در زمان  ۷با  ۶دارنده مدرک تحصیلی دیپلم متأهل مستخدم رسمی دارای گروه   ]حذف شده[

و در حال  نموده میشهرستان کرج استان تهران خدمت  ۰ارتکاب تخلف در پست سازمانی آموزگاری در ناحیه 

بدوی  هیئت ۷۸  فروردین ۱۱مورخ  ۶۳۲۷شماره که بر اساس رأی  باشد می خدمت به آمادهحاضر در حالت استخدامی 

ستان تهران به مجازات اخراج از وزارت متبوع محکوم گردیده است تشکیل ا های شهرستانرسیدگی به تخلفات اداری 

رونده و با توجه به شرح گردشکار، اتهام منتسب به متهم که منطبق است با اسناد و مدارک موجود در پ بامالحظه شد.

 مجلس شورای اسالمی محرز گردید. ۱۰۸۳آذر  ۸قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  ۷ماده  ۰۲بند 

 .نماید میبدوی را تأیید  هیئتبا اکثریت آراء رأی  تجدیدنظر هیئتلذا 

ماه از تاریخ ابالغ به دیوان  ۱حداکثر ظرف مدت  تواند میدر صورت اعتراض  علیه محکوماین رأی قطعی است، 

 عدالت اداری شکایت نماید.

 گردشکار:

 اش پرونده صادرشدهبدوی که در ارتباط با اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت  هیئتبا اعتراض مشارالیها به رأی 

بوده و از  ۶۱و  ۶۳خود نوشته: که استخدام وی در سال  یهاعتراضتحویل این شعبه گردید. وی د ر  تجدیدنظرجهت 

خود را دریافت نموده و نه تکلیف وی مشخص  خدمت به آمادهنه حقوق  تاکنونولی گردید  خدمت به آماده ۶۵ اسفند ۱۱

 شده است. اش پروندهخود خواهان رسیدگی عادالنه به  یهاعتراضگردیده است نامبرده در ادامه 

( و عدم ۱گزارش وابستگی وی به فرقه ضاله بهائیت )ص  ازجملهپس از مطالعه مدارک پرونده  تجدیدنظرهیأت 

 ۳۵از مشارالیها دعوت نمود تا در جلسه مورخ  یهاعتراض( و متن ۳۲)ص تعرض به اتهام وارده در دفاعیه بدوی 

بر وعود شرکت و ضمن اظهار باقی ماندن هیأت شرکت و توضیحات الزم را ارائه نماید. وی در جلسه م ۷۸ تیر

راز و وابستگی به فرقه مذکور خواهان رسیدگی مجدد پرونده گردید. هیأت با توجه به مدارک مذکور تخلف وی را اح

اجرایی قانون و آثار سوء اجتماعی تخلف اقدام به انشای رأی به شرح فوق نمود. رأی  نامه آیین ۳۱با رعایت به ماده 

 . /باشد میقانون از تاریخ ابالغ الزم االجراء  ۲صادره بر اساس ماده 

 ]امضا[ آبادی صالح حمیدرضا



 

 

 خلیل شیروانی ]امضا[

 محمدعلی سر ساالری ]امضا[

 

کار، رأی فاقد اعتبار است. ف عضاء حاضر در جلسه در پایان گردشبدون درج نام و نام خانوادگی و امضاء ا تذکر:

۶ 

 

 

  – شد ابالغ حسینی قافآ اینجانب به - ٧٣٣١ شهریور ٣: تاریخ در

 ]امضا[ امضا

 ]ناخوانا[ :ابالغ مامور نام

 ]امضا[ امضا

 


