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 «باسمه تعالی»

 ۱۲۳۱شماره رأی: 

البدل هيأت رسيدگی به [علینفر عضو اصلى و يك نفر ملی ] که با حضور دو ۱۳۶۵اسفند  ۱۶در جلسه شنبه مورخ 

 [حذف شده]خليل يزدانی شناسنامه فارس تشکيل گرديد پرونده اتهامی برادر ميرزا پرورش وتخلفات اداری آموزش 

گروه  [حذف شده]: شماره مستخدم ديپلم سمت دبير راهنمائیحسن دارای مدرک فوقفرزند خواجه [حذف شده]صادره 

 ۳سازمانی ناحيه  واحد ۱۵پايه  ۹

 •مورد بررسی قرارگرفتلی بازنشسته عوضعيت ف -----تاريخ ورود بخدمت 

گردش کار: فرد موصوف متهم است به عضويت در فرقه ضاله بهائيت که به اجماع مسلمين خارج از اسالم شناخته 

م / ۸۰۳۷۸قانون رسيدگی بتخلفات اداری گزارش يکی از مراکز مهم کشور بشماره  ۲۰" ماده ۲اند موضوع بند "شده

حال حاضر  در بوده و و پرورشحاکی از اين است كه فرد ياد شده باال که کارمند اداره آموزش  ۱۳۶۱بهمن  ۱۹ –

باشد در پی وصول اين گزارش هيات رسيدگی را حقوق بازنشستگی دريافت ميدارد عضو فرقه ضاله بهائيت می

هيم اتهام دعوت و از ايشان جهت انجام مصاحبه و تف ۱۳۶۵بهمن  ۲۵ –اف  / ۹۸۱۳شروع و طی نامه شماره 

به بهائيت خويش  هيات در مصاحبه خود در چند مورد صريحا ضمن حضور در ۱۳۶۵اسفند  ۵نامبرده در تاريخ 

 پرونده اتهامی( ۱۱ . )صدينمایماعتراف 

 اين هيات پس از اقدامات الزم بشرح ذيل مبادرت بصدور رای مينمايد.

 اندشناخته شده از اسالمضاله بهائيت که به اجماع مسلمين خارج  در فرقهنوع اتهام: عضويت 

 مدارك اتهام: محتويات پرونده اتهامی بويژه نامه مذکور در متن گردش کار و اعترافات نامبرده

قانون  ۲۰ماده  ۲بربند  و منطبقرأی هيات: اين هيات پس از بررسی مدارك بويژه اعترافات جرم ايشان را محرز 

قانون  ۲۰دولتی موضوع ماده  از خدماترسيدگی بتخلفات اداری دانسته و با اتفاق آراء ايشان را بکيفر انفصال دائم 

بنامبرده ابالغ و پس از ابالغ  صدورروز از تاريخ  ۱۵بايستی ظرف مذکور محکوم مينمايد اين رأی قطعی و می

ابالغ حداکثر ظرف مدت يکماه بديوان عدالت  -تواند پس از دارد میاالجرا است و چنانچه محكوم عليه اعتراضی الزم

 اداری شکايت نمايد.

 ]مهر و امضاء[

 نسخه ذينفع *

 

 

 

 

 

کرديد که دقيق رونويسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونويسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ايميل در صفحه تماس با ما بفرستيد[
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