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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 به نام خدا 

 وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری 

 )معاونت: آقای رضا حسینی( و پاسخگویی به شکایات، آقای رستمی مقام محترم مدیر کل دفتر بازرسی

مکانیک دانشگاه شیراز در کنکور  رشته شدهفرزند اینجانب به نام سارا ندافیان قمصری قبول  احتراما  با عرض سالم. 

، جهت ثبت نام به دانشگاه مربوطه مراجعه کرده ولی از ثبت نام وی خودداری به عمل آورده و ۱۳۸۵سراسری سال 

چون شما پیرو هیچیک از مذاهب شناخته شده در قانون اساسی نیستید لذا از ثبت نام شما معذوریم. برای  اندگفته

برای تعیین تکلیف به دیدار  مجددا  حراست رفتیم، ایشان هم همین جواب را دادند.  مسئولپیگیری موضوع به دیدار 

شیراز از ثبت نام شما معذور است. عرض کردیم در  ریاست محترم دانشگاه رفتیم. ایشان هم در جواب گفتند. دانشگاه

قانون اساسی هیچ اشاره ای به این موضوع نشده و از نظر قانون همه افراد ملت از حق مساوی در تحصیل 

افراد ملت از همه حقی برخوردار هستند، ما که حق زندگی کردن را از شما  همهبرخوردارند، ایشان فرمودند: 

قانون اساسی را اینگونه تفسیر نمودند که ادیان شناخته شده در قانون  ۱۳تحصیل گرفتیم و اصل ، فقط حق ایمنگرفته

. در حالیکه گرددمیحق تحصیل دارند. چون اسمی از شما در قانون اساسی برده نشده بنابراین این حق از شما سلب 

 .باشدمیرم دانشگاه خالف ادعای ریاست محت صراحتا  قانون اساسی همگی  ۳۰و  ۲۳، ۲۰، ۱۹اصول 

بنده از آن مقام محترم اینست که رسیدگی فرمایند که آیا ممکن است ]ناخوانا[ جمهوری اسالمی  لذا استدعای عاجزانه

از مقام معظم رهبری تا عادی ترین فرد در برابر قانون یکسان  شودمیایران که تحت حکومت عدل اسالمی اداره 

این چنین قانون اساسی را تفسیر شخصی نموده و طبق نظر خود اعمال  مسئولنگی هستند با کمال تعجب یک مقام فره

 سلیقه نماید حق افرادی مثل فرزند اینجانب را پایمال نماید؟

 با سپاس فراوان

 فرامرز ندافیان قمصری 

 

دبیرخانه ثبت در  ۱۳۸۵آبان  ۶ – ۱۱۵ - ۳۳۰۴آقای رضا حسینی دستور ثبت در دبیرخانه را دادند و نامه با شماره 

 گردید و سپس دستور پیگیری فوری موضوع را به آقای امیر ارجمندی رئیس دایره حقوقی دادند.  

 

 - ۳۳۴شماره ثبت در دبیرخانه  ۱۳۸۵آبان  ۶ایشان بنده را راهنمائی کردند که به وزارت علوم مراجعه کنم در تاریخ 

که خدمت مقام محترم مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات  یانامهتقاضای پیگیری موضوع را طبق  ۱۱۵

تقدیم کردم که "فتوکپی آن را به پیوست ارسال میدارم" معاونت مدیر کل دفتر بازرسی آقای رضا حسینی دستور ثبت 

ارجمندی  نامه در دبیرخانه و پیگیری آن را توسط آقای امیر ارجمندی مسئول حقوقی وزارت دادند. به آقای امیر

مراجعه کردم ایشان قول رسیدگی دادند و قرار شد نتیجه را به بنده اطالع دهند. پس از پیگیری های متعدد تلفنی، 

امروز برای دریافت نتیجه خدمت ایشان رسیدم و ایشان فرمودند مشکل شما حل شدنی نیست و مرا برای رسیدگی به 

عه به ایشان، مسئول دفتر ایشان فرمودند که چون شما هنوز معاونت آموزشی وزارت معرفی کردند. پس از مراج

دانشجو نیستید مسئله شما به سازمان سنجش مربوط میشود و مرا خدمت حضرتعالی )جناب آقای پورعباسی( معرفی 

 کردند.

به  کتبا   آن موارد را لطفا  استدعای اینجانب از آن مقام محترم اینست که اگر ثبت نام اینجانب موانع قانونی دارد 

بنده را  لطفا  جواب مکتوبی ارائه نمی فرمائید  اگر هماینجانب ابالغ بفرمائید تا بنده از سردرگمی بیرون بیایم و 

 راهنمائی کنید که به کدام مقام مسئولی باید مراجعه کنم تا احقاق حق بنمایم.
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 با سپاس فراوان

 از طرف سارا ندافیان قمصری

 فرامرز ندافیان قمصری

 ۱۳۸۵آبان  ۲۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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