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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

  ]آرم[

 قوه قضائیه

 دیوان عدالت اداری

 بسمه تعالی

 فالتتبعوا الهوی ان تعدلوا

 دادنامه

 ۱۳۸---- تاریخ:

 -----  شماره:

 -----  پیوست:

 

 ۱۳۸۷تیرماه  ۱۹تاریخ رسیدگی: 

 ۱۳۰  /۴ / ۸۷کالسه پرونده: 

 ۶۹۱شماره دادنامه: 

 دیوان عدالت اداری ۴مرجع رسیدگی: شعبه 

 [حذف شده]به نشانی:  –شاکی: خانم سارا ندافیان قمصری 

 طرف شکایت: سازمان سنجش و آموزش کشور

 موضوع شکایت و خواسته: بشرح متن دادخواست 

داری تقدیم که پس از ثبت بکالسه  الذکر بدیوان عدالت اگردشکار: شاکی دادخواست بطرفیت خوانده و بخواسته فوق

بتصدی  ۴ارجاع آن به این شعبه و پس از انجام تبادل لوایح جلسه شعبه  ۱۳۸۷فروردین  ۲۸ - ۲۹۷۶عمومی شماره 

امضاء کنندگان زیر تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار گرفت با مالحظه مندرجات دادخواست شاکی 

 .نمایدمیم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعال

 

 رأی دیوان

در خصوص دادخواست شاکیه دائر بر صدور حکم بر الزام خوانده دائر به ارائه مجوز ثبت در دانشگاه جهت ادامه 

تحصیل با توجه به محتویات پرونده نظر بر اینکه به موضوع مزبور به طرفیت وزارت علوم که سازمان سنجش هم 

حکم برد  ۱۳۸۷اردیبهشت  ۲۸ - ۲۷۳امه شماره زیر مجموعه آن وزارتخانه می باشد. قبالً رسیدگی و مطابق دادن

قانون دیوان عدالت  ۴۸، ۲۲، ۷شکایت صادر و اعالم گردیده است. مصداق امر مختومه را دارد. لذا باستناد مواد 

گردد. رأی صادره قطعی آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعالم می ۲۰و ماده  ۱۳۸۵اداری مصوب 

 است./ز

 دیوان عدالت اداری _ سید کاظم موسوی  ۴رئیس شعبه 
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 سعادت  –دیوان عدالت اداری  ۴مستشار شعبه 

 ُمهر[روی امضا ]

 رونوشت برابر اصل است

 دیوان عدالت اداری ۴رئیس شعبه 

 

  ]یادداشت دستنویسی در پائین نامه[

 مورخه بیست و یکم آبانماه هشتاد و هفت 

 ۵۶۰۹۰۳۱ - ۸تلفن  یعدالت ادار وانیپارک شهر( د یبهشت )ضلع جنوب ابانیخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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