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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 دیوان عدالت اداری 

 قوه قضائیه

 دادنامه 

 

 »فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا« 

 شعبه اول دیوان عدالت اداری 

 

 9309970900100807شماره دادنامه: 

 9109980900085399شماره پرونده: 

 912204شماره بایگانی شعبه: 

 1393تیر  4تاریخ تنظیم: 

 -----پیوست:

 

 مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عدالت اداری 

 رئیس/دادرس: شعبه اول محمد آشورلو

 [حذف شده]شاکی: یاسمن حقیقت مهلبانی فرزند رامین بنشانی: 

 المللی امام خمینی )ره( واقع در شهر قزوین  طرف شکایت: دانشگاه بین

 موضوع شکایت و خواسته: بازگشت به تحصیل به شرح متن دادخواست

الذکر تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت گردشکار: شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و بخواسته فوق

 این شعبه ارجاع گردیده، علیهذا این شعبه در وقت نظارت بتصدی  به 9109980900085399بشماره عمومی 

گردد شاکی اجماالً اظهار نموده: اینجانب در سال امضاء کننده زیر تشکیل و با مطالعه محتویات پرونده مالحظه می

  29تاریخ ام پس از ثبت نام در در آزمون سراسر دانشگاهها شرکت نموده و در دانشگاه پذیرفته شده  1390- 1391

باشد لذا  مأمور وزارت اطالعات اینجانب را احضار و گفتند به علت بیمار بودن قادر به ادامه تحصیل نمی 1391مهر 

ثبت دفتر اندیکاتور   1392آبان   25مورخ  2656ای که به شماره تقاضای رسیدگی دارم، طرف شکایت طی الیحه

گیریهای مجدد رد شکایت نامبرده مورد استدعاست با توجه به پیشعبه گردیده است اجماالً اعالم کرده است تقاضای 

اداره حقوقی حراست دانشگاه موفق به دریافت مستند قانونی از دانشگاه امنیتی نشده است شعبه با توجه به مجموع 

 نماید.البیان ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی میاوراق و محتویات پرونده و مراتب فوق

 رأی دیوان 

باشد و دلیل و مدرکی بر ضرورت آن ارائه نشده  نظر به اینکه اوالً نیاز به دعوت و حضور نماینده طرف شکایت نمی

اند اخراج نامبرده از دانشگاه پس از قبولی و پذیرش اقدامی  است ثانیاً همانطور که در الیحه جوابیه نیز اذعان داشته 

ثالثاً دلیل و مدرکی بر اقدام و اخراج وی ولو از طرف وزارت   است خارج از تشخیص و خواست دانشگاه بوده است
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توان بدون دلیل و مدرک و رعایت مقررات قانونی موجب تضییع حقوق اطالعات باشد ارائه نگردیده است و نمی

ام و نوزدهم و بیستم و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری  مکتسبه اشخاص گردید و بر خالف اصول سوم و سی 

االشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و مؤثری بعمل نیاورده و ایران است، بنابراین به استناد مراتب فوق اسالمی

قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری   11و   10شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 

نماید، رأی ابت خواسته وی صادر و اعالم میحکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اج 1392مصوب 

قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر   65صادره مستنداً به ماده 

 9باشد./دیوان عدالت اداری می 

 رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری 

 محمد آشورلو

 ]مهر[ 

 فتوکپی رونوشت برابر اصل است

 ]ناخوانا[ عدالت اداری  دفتر

5/ 501 /90000 

 

 دیوان عدالت اداری  –خیابان بهشت  –ضلع جنوبی پارک شهر  –: تهران نشانی

 

 [در پایین صفحه دستنویسیادداشت ]

   ابالغ شد نود و سهدر تاریخ بیست و سوم مرداد 

 1393مرداد  23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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