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 ۱۳۸۶فروردین  ۲۸

 

 مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی ایران

 نژادجناب آقای دکتر احمدی

با عرض سالم و احترام به استحضار میرساند که فرزند اینجانب بنام سارا ندافیان قمصری در کنکور سراسری سال 

شرکت کرده و در رشته مکانیک دانشگاه شیراز پذیرفته شده ولی در موقع ثبت نام مسئولین دانشگاه بدون  ۱۳۸۵

 ا کنون او از ادامه تحصیل محروم است.ارائه دلیل و مدرک قانونی از ثبت نام وی خودداری کردند و ت

ام از مقام محترم برای پیگیری مسئله ضمن رعایت سلسله مراتب اداری تاکنون به هر مرجعی که مراجعه کرده

ریاست دانشگاه و مسئولین سازمان سنجش و مسئولین وزارت علوم و حتی مشاور وزیر محترم علوم و مضافاً 

ام و تاکنون فرزند اینجانب در بالتکلیفی بسر قالب فرهنگی متأسفانه پاسخی نشنیدهپیگیری مکتوب از شورای عالی ان

 بردمی

مندی دولت نهم جناب آقای رئیس جمهور یکی از زیباترین شعارهای انتخاباتی حضرت عالی عدالت محوری و قانون

تقاضای اینجانب از حضرت عالی اینست  –ایم. بودهبوده و هست و تا کنون هم شاهد تحقق این مهم در بیشتر موارد 

باشد )قانون مداری( رسیدگی که دستور فرمائید مشکل فرزند اینجانب هم که در راستای همین هدف دولت نهم می

نمایند همانطور که حضرت عالی مستحضرید طبق اصول صریح قانون اساسی همه آحاد ملت در مقابل قانون از 

باشد و با عنایت به اینکه ارند و یکی از این حقوق امکان ادامه تحصیل و کسب علم و دانش می حقوق یکسان برخورد

فرزند اینجانب هم مانند بقیه دانشجویان این امکان را بدست آورده که در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصیل بدهد و  

اینست که دستور فرمائید فرزند اینجانب را هیچ منع قانونی برای او وجود ندارد استدعای اینجانب از حضرت عالی 

 از بالتکلیفی نجات دهند.

 با تشکر و احترام

 فیان قمصریفرامرز ندا

 []امضا 

 ۱۳۸۶فروردین  ۲۸

 [حذف شده]

 

 [۲و  ۱صفحه ]یادداشت دستنویسی در باالی 

 بوط به سفر استانی رئیس جمهور به فارسمر

 

 

 

یسی نشده است لطفاً به نشانی ای برخورد کردید که دقیق رونواگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. 

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ میلای
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