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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 ]آرم[ 

 قوه قضائیه

 دیوان عدالت اداری 

 

 بسمه تعالی

 فاَل تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 دادنامه 

 

 ۱۳۸----تاریخ: 

 -----شماره: 

 -----پیوست:

 

 ۱۳۸۷تیرماه  ۱۸تاریخ رسیدگی: 

 ۲۴۹۴ / ۴/ ۸۶کالسه پرونده: 

 ۶۷۴شماره دادنامه: 

 دیوان عدالت اداری  ۴ مرجع رسیدگی: شعبه

 [حذف شده] [نشانی]شاکی: هدیه فالح: 

 طرف شکایت: سازمان سنجش و آموزش کشور

 موضوع شکایت و خواسته: بشرح دادخواست 

گردشکار: خواهان به تقدیم دادخواست و ضمائم مربوطه تقاضای رسیدگی به خواسته خود بشرح فوق را نموده است 

و با گزارش آقای مدیر   ۱۳۸۶اسفند   ۲۶  - ۶۶۱۶۴که پس از وصول پاسخ از سوی خوانده پرونده با شماره ثبت کل 

درج بتصدی امضاء کنندگان ذیل و با اعالم ختم  دفتر به شعبه ارائه گردیده و پس از بررسیهای الزمه بتاریخ من

 دادرسی مبادرت به صدور رأی بشرح آتی می نماید.

 رأی دیوان 

در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم بر الزام خوانده به ارائه مجوز ثبت نام در دانشگاه برای ادامه  

  - ۱۳۸۷فروردین   ۲۸مشتکی عنه به شماره  تحصیل با التفات به مجموع محتویات پرونده و مفاد الیحه دفاعیه

ها و مؤسسات آموزش د مبنی بر اینکه مطابق تصریح مندرجات دفترچه راهنمای آزمون ورودی به دانشگاه/۳۰۸۶

بایست واجد شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مذکور بوده و هر زمان عالی، تمامی داوطلبان شرکت کننده می

وم خواهد شد و چون بر اساس اعالم  مشخص شود داوطلب فاقد یکی از شرایط الزم بوده است از ادامه تحصیل محر

مراجع ذیصالح بعلت فقد بعضی از شرایط، صالحیت عمومی وی مورد تأیید قرار نگرفته است تقاضای رد شکایت 
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باشد و این بایست بصورت استعالم انجام و بر عهده مراجع قانونی میرا دارند علیهذا نظر بر اینکه احراز شرایط می

قدامی بر خالف مقررات قانونی مشهود نیست شکایت غیر وارد تشخیص لذا با عنایت به مفاد امر مراعات گردیده و ا

قانون دیوان   ۱۴و   ۷شورای انقالب فرهنگی و باستناد مواد  ۱۳۸۵شهریور  ۱۱مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 

 ت. قحکم به رد شکایت صادر و اعالم میگردد. رأی صادره قطعی اس  ۱۳۸۵عدالت اداری مصوب  

 دیوان عدالت اداری سید کاظم موسوی ۴رئیس شعبه 

 دیوان عدالت اداری موالبیگی ۴مستشار شعبه 

 ]ُمهر: رونوشت برابر اصل است دفتر شعبه چهارم دیوان عدالت اداری[ 

 روی ُمهر[ ]امضاء

 

 ۱۳۸۷مردادماه  ۲۳

 ]امضا[ 

 شهدیم

 

 خیابان بهشت )ضلع جنوبی پارک شهر( دیوان عدالت اداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

