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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 به نام خدا 

 

 ۱۳۸۷آبان  ۱۰

 کرمان، جناب آقای دکتر داستان پور -رئیس محترم دانشگاه غیر انتقاعی کرمان

به شماره ی  [حذف شده]تیرماه  ۱۱احتراماً به استحضار می رساند، اینجانب مهنوش دهقان فرزند فرشید متولد 

  ۱۳۸۵دانشجوی رشته ی عمران مقطع کارشناسی ورودی مهرماه [ حذف شده]صادره از  [حذف شده]شناسنامه ی 

به منظور تحصیل در ترم پنجم انتخاب  ۱۳۸۷شهریور ماه  ۳۰باشم در روز می [حذف شده]دارای شماره دانشجویی 

رسماً ترم پنجم را شروع کردم و به مدت یک ماه در کالس ها به طور  ۱۳۸۷مهر ماه  ۷رشته نموده و از روز 

 مرتب شرکت داشتم.

ای به دانشگاه ارسال  آموزش دانشگاه به من اعالم کرد که از طرف سازمان سنجش ابالغیه  ۱۳۸۷آبان ماه   ۶در روز 

ی تحصیل ممنوع هستم و برای از ادامه  باشم وها نمیشده است مبنی بر اینکه به علت مذهب قادر به شرکت در کالس

ور فرمودید که من به سازمان سنجش  هماهنگی بیشتر باید به شما مراجعه نمایم. پس از مالقات و صحبت با شما، دست

ی تحصیل از آن سازمان اخذ نمایم. اما پس از مراجعه به سازمان  ای برای ادامه در تهران مراجعه کنم و تأییدیه

ای از طرف  اطالعی کرد و اعالم نمود ما در این ماجرا دخالتی نداریم و شما باید نامهسنجش این سازمان اظهار بی

 برای ما بیاورید تا به طور اداری بتوانیم به مشکل شما رسیدگی کنیم. رئیس دانشگاه خود

ای از طرف سازمان سنجش به بنده داده نشد. سازمان مربوطه به من اعالم داشتند که به دانشگاه خود بنابر این تأییدیه

نونی مربوطه شکایات در کرمان برگردم واین مشکل را با رئیس دانشگاه حل کنم و در غیر این صورت به مراجع قا 

 الزم را بنمایم تا مشکل اینجانب رفع گردد. 

حال از شما خواهشمندم با توجه به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بندهای سوم و نهم، اصل چهاردهم  

ره اصل  قانون اساسی، اصل نوزدهم قانون اساسی، اصل بیستم قانون اساسی، اصل بیست و سوم قانون اساسی و باالخ

 سی ام قانون اساسی هرچه سریعتر به مشکل بنده رسیدگی نمایید و دستور فرمایید که به تحصیل خود ادامه دهم. 

 

 با تشکر 

 مهنوش دهقان 

 

 

 

 

 

 

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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