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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 قوهٴ قضائیه

 دیوان عدالت اداری

 بسمه تعالی

 خواستبرگ داد

 ارجاع شود -----به شعبه

 ------امضاء رییس کّل دیوان

 ---------شماره و تاریخ ثبت 

  -----تحت شماره 

 سابقه دارد -----در شعبه 

 مشخصات شاکی: نام و نام خانوادگی: انیسا فنائیان

 نام پدر: سهیل

 شغل: محصل

 [حذف شده] [آدرس] –اقامتگاه: کرج 

 -----وکیل شاکی:

 طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش عالی کشور

 از تحصیل و درخواست اعالم نتیجه آزمون کنکور سراسری موضوع شکایت و خواسته: رفع محروّمیت

 ضمائم و مستندات

 شرح شکایت و دالیل و مستندات:

 

 سالم علیکم

 رساند:احتراماً به استحضار عالی می

و پس از کلیه مراحل قانونی و در زمانی که منتظر نتیجه و آزمون  اماینجانب در آزمون سراسری شرکت نموده

خویش بودم در زمان اعالم نتایج آزمون سراسری در جواب اینجانب اعالم شد که به سازمان سنجش واقع در مشکین 

 گیری به مراجعی که معرفی شدند جواب صریح و روشنی در رابطه با عدم صدوردشت کرج مراجعه شود پس از پی

نتیجه آزمون سراسری این جانب داده نشد و در پایان مشخص شد که این جانب به علت داشتن اعتقادات مذهبی خاص 

. لذا با توجه به این که بنده فردی ایرانی هستم و با تابعیت کشور امشدهو قید آن در مدارک از ادامه تحصیل محروم 

باشم و صدور حکم و مصوبه شورای عالی سرزمین اسالمی میطنان در این جمهوری اسالمی ایران مانند دیگر همو

ها نه تنها منطبق بر قوانین آموزان و دانشجویان بهائی در دانشگاهانقالب فرهنگی مبنی بر منع ادامه تحصیل دانش

 موضوعه علمی کشور نیست بلکه به داللت بخشی از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که به آنها استناد

خواهم نمود و هم چنین اعالمیّه جهانی حقوق بشر که کشور ایران نیز آن را پذیرفته است و متعّهد به اجرای این پیمان 

فرمودند که همه اقشار ملّت در حقوق  ۱۳۵۸فروردین  ۱۱و ضمن آن که رهبر کبیر انقالب در بیانات  باشدیمجهانی 
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اصل سّوم قانون اساسی قید  ۹و حقوق همه آنها داده خواهد شد و با عنایت به این که در بند  باشندملّی شریک می

ماّدی و معنوی واجب است  یهانهیزمگردیده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام 

ایران در برابر قانون یکسانند، لذا  قانون اساسی تصریح شده است همه مردم ۲۰و  ۱۹و همان گونه که در اصل 

خواهشمندم در رابطه با این  باشند.ن اساسی جمهوری اسالمی میمحرومّیت تحصیل این جانب بر خالف صریح قانو

 حکم نا عادالنه و مصّوبه خالف قانون اساسی و احقاق حقوق تضییع شده این جانبه بررسی و اقدام فرمایید. 

 نمایمبه این مکتوب و صرف وقت در این خصوص صمیمانه تّشکر میبه واسطه رسیدگی عادالنه 

 امضاء 

 [امضا]

 انیسا فنائیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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