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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 نسخه مخصوص

 [کارگزینیپرونده ]

 ۱فرم شماره 

 

 هللا الرحمن الرحیمبسم

 ۶۸رأی شماره 

 ۱٣۶۲اردیبهشت  ۱۷تاریخ 

 [ بهداری استان مازندرانمنطقهسازمان ]مرجع رسیدگی: هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی 

شبکه بهداری  ۱٣۵۹بهمن  ۱ - ۲۰۵۵۴نوع اتهام مرام و مسلک پوشالی بهائیت و نامبرده بموجب حکم شماره 

 اخراج و محکوم بانفصال گردید. ۱٣۵۹دی  ۱۰ -۷۵۶۰قائمشهر باستناد دستورالعمل شماره 

شماره  [حذف شده]ی: صمیمی درزیکالئی فرزند علی متولد سال گردش کار: پرونده اتهامی آقای تیمور نام خانوادگ

سال محل کار شبکه بهداری  ۱۷پست سازمانی بهداشتیار سابقه کار  [ حذف شده]صادره از  [ حذف شده]شناسنامه 

پنجم متوسطه متاهل / مجرد توسط هیات مورد رسیدگی قرار گرفت [ حذف شده]قائمشهر شماره پرسنلی مستخدم 

در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعالم می  با ۱٣۶۲خرداد  ۱۷در جلسه مورخ  هیات

 دارد

 «رأی هیات»

نظریه  ⎕اظهارات شهود  ⎕مدافعات متهم  ⊠اقرار متهم  ⎕ محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق با توجه به

  ⎕ -----اظهارات مطلعین و  ⎕کارشناس 

و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متهم بنظر هیات ثابت و محرز 

 جرم نامبرده منطبق است بااست و 

مهر  ۵ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ۲۹ماده  ۸بند 

قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت  ۲۰ماده  ۱۱[ که مستنداً به بند ۱٣۶۰]

 محکوم میگردد:

 --×--روز از تاریخ ابالغ به متهم قابل پژوهش در هیات تجدید نظر میباشد  ۱۵ظرف 

 امضا[ ۵]

 هیات بدوی:

باجماع مسلمین خارج از اسالم چون نوع جرم حسب االقرار متهم مرام و مسلک بهائیت )عضویت فرقه ضاله که 

قانون بازسازی بانفصال دائم از  ۲۰ماده  ۱۱و مجازات آن بند  ۲۹ماده  ۸شناخته شده( لذا نوع جرم منطبق با بند 

 خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت محکوم میشود.

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

