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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 ه ۲۶۰۱/۳شماره 

 ۰۱شهریور  ۲۳تاریخ 

 ۲واقیموالوزن بالقسط و التخسروا المیزان سوره الرحمن آیه 

 بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهانرای هیئت 

 

 مشخصات فردی

 نام و نام خانوادگی فردوس مستمند

 نام پدر رحمت اله

 مذهب بهائی

 ۷شماره شناسنامه 

 ۲۳۱۶تاریخ تولد 

 محل صدور آباده

 متأهل

 

 مشخصات شغلی

 ۳۶۳۳۰۶ – ۱شماره مستخدم 

 -----تاریخ استخدام 

 -----اولین محل استخدام 

 عنوان پست سازمانی دبیر راهنمائی

 یپلمد فوقباالترین مدرک تحصیلی 

 ۳محل خدمت ناحیه 

 ]ناخوانا[ وضعیت شغلی فو

 ۹و  ۷گروه و پایه 

 

 ۰۱فروردین  ۱۶( در تاریخ -----جلسه هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان )شعبه 

جهت رسیدگی به پرونده اتهامی خانم فردوس مستمند به  البدل یعلنفر اعضای اصلی و یک نفر عضو  ۳با حضور 

 تشکیل گردید. الذکر فوقمشخصات 
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آموزگار و سپس  ۶۵به استخدام آموزش و پرورش درآمده و تا سال  ۲۳۳۶گردش کار نامبرده با مشخصات باال سال 

از طرف اداره آموزش و پرورش به او  ۶۵مهر  ۱۲اسالمی در تاریخ دبیر علوم گردیده و پس از پیروزی انقالب 

. نامبرده از نماید میکه مذهب خود را مشخص نماید و در ]ناخوانا[ حقوقش را تا تعیین تکلیف قطع  شود یمابالغ 

مذهب  دشو یمای که از او خواسته  ماه محل خدمت خود را ترک کرده و در پرسشنامه ۶سال و  ۳تاریخ فوق به مدت 

لذا اداره  دارد یمنامه همراه دفاعیه از هیئت بدوی بهائی بودن خود را اعالم  ولی در پرسش کند ینمخود را قید 

آتی اقدام به  به شرحآموزش و پرورش پرونده را به هیئت بدوی ارسال دارد و هیئت پس از بررسی محتوای پرونده 

 .نماید میصدور رای 

 بیش از دو ماه یرموجهغغیبت  –نوع اتهام: عضویت در فرقه ضاله بهائیت 

 موجود در پرونده اتهامی و پرونده پرسنلی ۰تا  ۲ یها برگهمدارک اتهامی: 

واقع نشد جرم وی  مؤثررسیده با توجه به دفاعیه متهم که  یها گزارشی هیئت: پس از بررسی پرونده و دقت در أر

قانون بازسازی نیروی انسانی است که نزد هیئت محرز و مسلم  ۲۷تبصره ماده  ۱و بند  ۲۹ماده  ۲منطبق بر بند 

خودش اقرار به بهائی بودن کرده  [به خط] ینکهاقانون یاد شده و بنابر  ۱۹ماده  ۵و بند  ۳۳ماده  به استنادگردید که 

دائم از خدمات دولتی و  به انفصالاو را  ءدانست و به اتفاق آرا ۱۶ماده  ۲۲است مجازات وی را هیئت منطبق بر بند 

ضمناً کسور بازنشستگی به نامبرده تعلق نخواهد گرفت این رای طبق مواد  نماید میوابسته بدولت محکوم  مؤسسات

قابل پژوهش بوده و پس از قطعیت  یدنظرتجدروز در هیئت  ۲۶ به مدتقطعی بوده و پس از ابالغ به متهم  ۳۷و  ۳۰

 .است االجرا الزم

 از طرف هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان

 [رسمی مهرروی  ]امضا

 

 رونوشت:

 ارسال به اداره ذیربط جهت ابالغ به متهم -۲

 متهم و امضای آن و ضبط در پرونده یترؤارسال به اداره ذیربط جهت  -۱

 دبیرخانه هیئت عالی نظارت جهت اطالع -۳

 در امر بازسازی یروز نخستدبیرخانه هیئت عالی نظارت برای معاونت  -۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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