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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 حضور هیئت محترم دانشگاه علمی آزاد 

 پایان آن جمعضمن عرض ادب و احترام و تشکر از بابت زحمات بی

تحصیالت خود را در مقطع دیپلم فنی به پایان رساندم و طبق هدایات  1385اینجانب بدیع اشراقی از اصفهان در سال 

ای که  های فنی شرکت کرده و در مقطع کاردانی در همان رشته های جامعه در کنکور سراسری دانشکدهراهنماییو 

ی فنی شهید مهاجر اصفهان مشغول کشی و طراحی صنعتی بود در دانشکدهدر هنرستان تحصیل کرده بودم که نقشه

 آموزشی از آن دانشگاه اخراج شدم.  تحصیل شدم. و در مهر ماه جاری به حکم آن دانشکده مبنی بر اخراج

الزم به ذکر است که در خرداد ماه مرا به خاطر اعتقاد به امر بهایی اخراج کرده بودند اما اینجانب پافشاری کرده و 

خواهان مدرکی مبنی بر این قضیه بودم که به من ابالغ کردند که امتحانات ترم سوم را نیز بدهم و بعد از اعالم نتایج 

 ها من را اخراج آموزشی کردند.امتحانات را غیبت رد کرده بودند و با استفاده از این غیبت یکلیه

ترم در این دانشکده واحدهایی از قبیل دروس   3اینجانب هم اکنون مشغول انجام اقدامات الزم هستم اما اینجانب 

کشی دستی و کامپیوتری و  قشه غیره و دروس تخصصی چون زبان فنی و ن ----عمومی مثل ریاضیات و ادبیات و 

ی فنی مدرک پیش ام و این مطلب که من به خاطر تحصیل در رشته غیره را گذرانده  ----محاسبات و هندسه و

دانشگاهی ندارم و در حال حاضر نیز قادر به گرفتن این مدرک نیستم زیرا همانطور که مطلع هستید بعد از اتمام 

سال در صورت   2تواند در دانشگاهی قبول شده و تحصیل کند و بعد از ال می س 2تحصیالت در مقطع دیپلم فرد تا 

تواند تحصیل کند ضمن اینکه مدارک اینجانب  عدم موفقیت سرباز شده و عمالً تا بعد از دوران سربازی یا معافیت نمی

ین مدرک را از راه قانونی توانم ابعد از اخراج از آن مرکز مستقیماً به نظام وظیفه پست شده و حداقل من دیگر نمی

 بگیرم. 

توانم در  هایی که من میحال از آن هیئت خواهش دارم با توجه به وضعیت و موقعیت اینجانب در صورت امکان رشته

دانشگاه علمی آزاد تحصیل کنم به من معرفی کرده و من را راهنمایی کنید و در صورت عدم این امکان برای افراد  

ای فنی خواهشمندم دالیل آن را از طریق نمایندگان علمی در سراسر این کشور مقدس به طور هتحصیل کرده در رشته 

منطقی و واضح برای این افراد توضیح دهید زیرا اکثرا به طور دقیق از امکانات و وضعیت و موقعیت و دلیل خط 

 که ذکر آن چندان جالب نیست.دانند اطالع هستند و دلیل آن را بر مسائل دیگری میمشی جامعه در این مسیر بی

 با تشکر از زحمات و حسن توجه شما

 بدیع اشراقی  

 

 

 

 

 

 

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[
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