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 بسمه تعالی

 ۱۳۸۵بهمن  ۱۷مورخ: 

 مقام محترم مشاورت وزیر علوم و آموزش عالی

سارا میرساند که مسئولین شیراز از ثبت نام فرزند اینجانب فرامرز ندافیان بنام  با سالم و عرض ادب باستحضار

در رشته مکانیک سیاالت نوبت دوم آن دانشگاه دانشگاه  ۱۳۸۵ن سراسری سال موزندافیان قمصری قبول شده آ

و تاکنون برای پیگیری به هر  اندنام وی ارائه نداده خودداری مینمایند و هیچگونه سند و مدرکی دال بر ممنوعیت ثبت

ام جهت اطالع آن مقام محترم معروض میدارد که طی ام پاسخ مدّونی دریافت نکردهمرجعی که مراجعه کرده

مراجعات متوالی از بدو شروع سال تحصیلی تا کنون به مسئولین ذیربط )ضمن رعایت( سلسله مراتب اداری اعم از 

ر رسیدگی به شکایات وزارت علوم و قسمت گزینش استاد و دانشجوی سازمان حراست و ریاست محترم دانشگاه و دفت

سنجش و معاونت سازمان جناب آقای توکلی همگی به اتفاق از پاسخ دادن به اینجانب امتناع ورزیده میگویند که ثبت 

 اند.ه ارائه ندادهنام فرزند شما امکان پذیر نیست و کمترین مدرکی یا سند قانونی که به آن استناد کنند به بند

لذا استدعای عاجزانه اینجانب از حضرتعالی این است که مراتب فوق را به محضر مقام محترم وزارت انعکاس داده 

تا با کمک و یاری جنابعالی و وزیر محترم فرزند بنده مثل سایر آحاد ملت ایران که در قانون اساسی حق تحصیل را 

نی دانسته تحصیل نمایند امید است با مساعدت شما بتواند در نیمه دوم سال جاری برای کلیه ملت ایران یکسان و قانو

 مشغول تحصیل شود.

 

 ولی دانشجو فرامرز ندافیان قمصری –با تشکر 

 ]امضا[

 ۱۳۸۵بهمن  ۱۷

 

 ]یادداشت دستنویسی در باالی نامه[

 زیر منعکس کنند.اصل نامه تحویل آقای دکتر نصر اصفهانی گردید و ایشان قول دادند که به و

 

 

 

 

 

 

 

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

 ل در صفحه تماس با ما بفرستید[ایمی
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