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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 ]آرم[ 

 قوه قضائیه

 دیوان عدالت اداری 

 

 ۱۳۸-----تاریخ: 

 -----شماره:

 -----پیوست:

 

 بسمه تعالی

 فاَل تَتبِعُوا الَهوی اَن تَعِدلُوا

 دادنامه 

 

 ۱۳۸۷خرداد   ۲۶تاریخ رسیدگی: 

 ۸۹ /۳  / ۸۷کالسه پرونده: 

 ۵۴۱شماره دادنامه: 

 دیوان عدالت اداری  ۳مرجع رسیدگی: شعبه 

 [حذف شده] [نشانی]شاکی: نوشین بندی امیرآباد فرزند امراله  

 : سازمان سنجش آموزش کشورطرف شکایت

 موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به عدم ثبت نام در دانشگاه

دیوان عدالت اداری و   ۱۳۸۷ فروردین ۲۴  – ۱۹۴۷ز ثبت به شماره ثبت کل گردشکار: دادخواست شاکی پس ا

ارجاع به شعبه سوم به کالسه فوق در این شعبه و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق العاده به تصدی امضاء  

کنندگان زیر تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از ناحیه خوانده ختم رسیدگی را اعالم و با  

 نماید.بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می استعانت از خداوند متعال 

 رأی دیوان 

اعتراض به    ۱۳۸۶با مالحظه اوراق پرونده خواسته شاکیه خانم نوشین بندی امیرآباد داوطلب آزمون سراسری سال 

  - ۵۴۹باشد با توجه به محتویات پرونده و الیحه جوابیه طرف شکایت مثبوت به شماره عدم ثبت نام در دانشگاه می

پیوست پرونده نظر به اینکه مطابق دفترچه راهنمای آزمون ورودی به دانشگاههای و موسسات  ۱۳۸۷بهشت اردی ۱۶

آموزش عالی کشور داوطلب باید واجد شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه باشد و هر زمان که  

ابط عمومی و اختصاصی مندرج در  مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده و یا فاقد یکی از شرایط و ضو

دفترچه راهنما باشد در هر مرحله از آزمون و حتی در صورت قبولی و پذیرش در دانشگاه از ادامه تحصیل محروم  
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و قبولی نامبرده مطابق ضوابط و مقررات کان لم یکن تلقی خواهد شد چون نامبرده به دلیل فقدان شرایط و ضوابط  

ور مورد پذیرش قرار نگرفته و مورد منطبق با مصوبه هشتاد و سومین شورای عالی  عمومی مندرج در دفترچه مزب

و تخلف از مقررات ثابت نیست لذا به مراتب فوق خواسته موجه  باشدمی ۱۳۶۵شهریور  ۱۱انقالب فرهنگی مورخ 

قانون دیوان عدالت   ۷ گردد رأی صادره مستنداً به مادهلذا رأی به رد شکایت شاکیه صادر و اعالم می  رسدنمیبنظر 

 اداری قطعی است. / ز 

 اله واحدی دیوان عدالت اداری ذبیح ۳رئیس شعبه 

 دیوان عدالت اداری سپیده قوامی ۳مستشار شعبه 

 حسین موسوی علی  دیوان عدالت اداری سید ۳مستشار شعبه 

 ]امضاء[

 

 پائین نامه[ ]یادداشت دستنویسی در

 ابالغ شود  ۱۳۸۷مرداد ماه  ۱۹

 

 ۵۶۰۹۰۳۱ -۸خیابان بهشت )ضلع جنوبی پارک شهر( دیوان عدالت اداری تلفن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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