
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 عادل خالق نام به

 خراسانی امیری دکتر یآقا جناب

 کرمان باهنرریاست محترم شهید 

 با سالم

 قانونی فرایند بر وفق علمی احراز شایستگی با و سراسری کنکور طریق از که عریضه این کنندگان امضاء اینجانبان

 به مراجعه طریق از مشکالتی دچار واحد انتخاب و آتی ترم نام ثبت برای میاشده کرمان باهنر شهید دانشگاه وارد

 کرمان باهنر شهید دانشگاه از اخراجی دانشجوی ترم، پایان امتحانات اتمام از پس عمالا  و میاگشته دانشگاه تارنمای

 .میگردیم محسوب

 همه برای را رایگان پرورش و آموزش است موظف دولت ،ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون سوم اصل طبق بر

 کشورمان اساسی قانون چهاردهم اصل طبق بر نیز .دهد تعمیم عالی آموزش سطح در و نماید تسهیل سطوح تمام در

امتیاز  سبب هانیا مانند و زبان و نژاد و رنگ و برخوردارند مساوی حقوق از باشند که قبیله و قوم هر از ایران مردم

 دیگر قوانین لذا و داندمی همه حق را سطوح تمام در تحصیل که بود تواند پیشین اصل حامی اصل این .بود نخواهد

 اصل وفق بر اینها بر عالوه .سازند مسلوب نموده اعطا اساسی قانون که را حقی که شوند وضع نحوی به تواندنمی

 و اجتماعی اقتصادی سیاسی انسانی حقوق همه از و دارند قرار قانون حمایت در ملت افراد همه اساسی قانون بیستم

 امضاء از ایران اسالمی جمهوری که ١ بند ،۲۶ماده  بشر حقوق جهانی میثاق اساس بر برخوردارند. فرهنگی

 افراد از فردی هر سلب غیرقابل انسانی حقوق جمله از عالیه تحصیالت حق ،آن ست به اجرای متعهدین و کنندگان

 کنوانسیون ۴ ماده باشد" طبق دسترس در شایستگی اساس بر و همه برای باید عالی و "آموزش است محسوب بشر

 امضاء جمله از نیز ایران اسالمی جمهوری که یونسکو عمومی کنفرانس مصوب آموزش در تبعیض با مبارزه

 و توانائی و صالحیت مبنای بر همه برای یابیدستقابل مساوی طوربه را عالی آموزش است، محسوب آن کنندگان

 نهد.می اسالمی جمهوری دولت ذمه بر حیث هر از تبعیض بدون

 اشاره آنها تمامی به کالم اطالۀ از جلوگیری منظور به که باشدمی استناد قابل و قوانین مواد از بخشی تنها فوق موارد

 هنشد

 نماید سلب ما از را مذکور حقوق که است هنشد صادر اینجانبان از امری هیچ تاکنون اینکه و شد ذکر آنچه به توجه با

 سؤاالت کلیۀ به تحصیل به آغاز از پس موارد تمامی در نیز و سراسری کنکور برای نامثبت ابتدای از که آنجا از و

ا  مسئولین ا  و کتبا ا  را شده خواسته اطالعات و استشده  داده صادقانه هایپاسخ شفاها  تاکنون و ایمرسانده عرض به دقیقا

 و عروق در و هستیم مقدس خاک این فرزندان اینجانبان که آنرو از نیز .است نرسیده ظهور به ما از انضباطی مشکل

 همدالنه و همراه هموطنانمان تمامی با وطن به خدمت مختلف موارد در و است جاری ایرانی خون ما شریانهای

 وجهۀ را دانشجویان از پشتیبانی و حمایت که دانشگاهی رئیس عنوان به بزرگوار سرور شما از ایمجسته مشارکت

ا  و فرمائید ابالغ ،نموده استفسار را ما تحصیل از ممانعت علت اوالا  داریم رجا ایدداده قرار خویش همت  در ثانیا

 نمائید. معاضدت و همراهی ما مسلوبۀ حق گرداندن باز راستای

 سپاسگذاریم پیشاپیش دادخواهی به این رسیدگی در آنجناب اهتمام از

 احترام تقدیم با

 نفر ۹امضای 

ا به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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