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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۱۳۹۳مهر  ۷

 

 ریاست محترم دیوان عدالت اداری

در خرداد  [حذف شده]صادره  [حذف شده]دارد اینجانب تارا نیکخواه نایینی به شماره شناسنامه احتراماً معروض می

به اخذ دیپلم ریاضی فیزیک نائل آمدم الزم به ذکر است این کمینه در طول سالهای تحصیلی دوران ابتدائی،  ۱۳۹۳

ام امسال در کوش و جزء شاگردان ممتاز بودهخوان و سختراهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی محصلی درس

کنکور سراسری شرکت  در ۳۰۹۷۴۹۹ و شماره پرونده ۱۰۲۳۰۵۹شماره داوطلبی آزمون سراسری کشوری به 

روزی و سخت سال تالش و کوشش شبانه ۱۲ام یقین داشتم که نتیجه ی مورد عالقهام و امید به قبولی در رشتهنموده

خود را بگیرم و از این طریق دین خود را به زحمات پدر و مادرم ادا نمایم متأسفانه هنگام اعالم نتیجه با  کوششی

ی رتبه و حتی درصدهای آزمون سراسری سازمان سنجش کشور با نهایت ناباوری جوابی در بارهمراجعه به سایت 

ام این امر برای سایر دوستانم نیز تکرار شده بود بلی جناب ریاست معظم دیوان عدالت اداری این موضوع نگرقته

مضاء و تصویب مقام معظم رهبری ی شورای عالی انقالب فرهنگی است که به اای بیش نیست این نتیجه مصوبهبهانه

ها ادامه تحصیل بدهیم از شما عالم نیز رسیده است که من و امثال من نتواند در وطن عزیزمان ایران در دانشگاه

محترم سؤال مینمایم این مصوبه ظالمانه شورای عالیه انقالب فرهنگی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

به مورد امتحان رتبه مطمئناً در این مقام و رتئیس شما هم عالم هستید هم مسلمان هم عالیمطابقت دارد یا خیر؟ آقای ر

حق تعالی خواهند بود چرا من و امثال من که امید به فردای خود داریم باید از تحصیالت عالیه محروم شویم وجدانتان 

 بیدار شود شما در پیشگاه حق مسئولید.

 با تقدیم احترام

 تارا نیکخواه

 ]امضا[

 

 [حذف شده] [نشانی:]

 

 [:]ُمهر

 دبیرخانه حوزه ریاست

 ۱۳۹۳مهر  ۱۵

  ۹۰۰۰ - ۲۱۱ - ۷۱۲8۱ -۲۰۰ شماره:

 

 

 

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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