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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۵  ید ١۶]تاریخ:[ 

 

 راز یبار در ش نیا گر،ید ییبها یدانشجو کیاخراج 

 رازیدانشگاه ش یو علوم انسان اتیترم اول دانشکده ادب یبهائ یسرشت« دانشجو کوی ن نیگذشته، »نازن یدر روزها

 .بازماند لیتحص یاخراج و از ادامه  ،یسیانگل اتیدر رشته زبان و ادب لیتحص میپس از دو ماه و ن

 کوسرشت«،ین ن یگذشته، »نازن یچنان ادامه دارد. در روزها هم  رانیا یهااز دانشگاه یبهائ انیدانشجو اخراج

در رشته زبان و   لیتحص میپس از دو ماه و ن رازیدانشگاه ش یو علوم انسان اتیترم اول دانشکده ادب ییبها یدانشجو

گفت: »روز چهارشنبه  ر«یواران یرابطه به »ا نیدر هم اوبازماند.  لیتحص اخراج شد و از ادامه  ،یسیانگل اتیادب

  ستیدانشگاه وارد و متوجه شدم ل تیخود به سا یلیتحص تیاطالع از وضع یکالس برا انیماه، پس از پا یهشتم د

رفتم. احتمال دادم   یمن مشخص شده بود و به کالس م یترم واحدها یصفر شده است. در ابتدا میانتخاب واحدها

  م،یواحدها ستیحذف ل ل یگفت دل شانیرفع آن به مسوول آموزش دانشکده مراجعه کردم که ا یآمده و برا شیپ یمشکل

است که از   دهیرس یو علوم انسان اتیدانشگاه به دپارتمان ادب یامور آموزش تیریاز مد شیاست که سه روز پ یانامه

 « .شود یریشما در دانشگاه جلوگ لیتحص

 دهیرس رازیدانشگاه ش یامور آموزش تیریمد راز«،یش یمسند یدکتر »محمدعل ی نامه که به امضا نیاساس ا بر

 .شود یریسرشت جلوگ  کوین نینازن ل یدانشجو دستور داده است که از ادامه تحص نشیگز  یمرکز اتیه رکلیاست، مد

استاد و  نشی گز اتیموضوع، به مسووالن دانشگاه مراجعه کرده است: »گفتند ه یری گ یپ یبرا ییبها یدانشجو نیا

  نیا انینفر از دانشجو شش دیابالغ کرده است که با رازیدانشگاه ش استی، به ر٩۵  آذر 22مورخ  دانشجو در نامه

به  انیدانشجو نیا لی. در نامه نوشته شده که از تحصتسرشت اس کوین نیاز آن ها، نازن یک یدانشگاه اخراج شوند که 

به  ،یریگ یپ یو برا میهست ی" گفت که ما فقط مجری"منوچهر یممانعت شود...آقا یعموم تینداشتن صالح لیدل

هم در   گرینامه را هم به ما نداد و گفت چون ناِم پنج نفر د ی. کپدیاستاد و دانشجو در تهران مراجعه کن نشی گز اتیه

 « .ما بگذارد اریذکر شده، اجازه ندارد که نامه را در اخت نآ

»نقص پرونده« هنگام ثبت  نهیبا گز یماه سال جار وری است که شهر ییشهروند بها ١2٩از  یک ی  کوسرشتی ن نینازن

پرسش که چه گونه با وجود نقص در پرونده، توانسته است در دانشگاه ثبت نام و   نینام مواجه شد. او در پاسخ به ا

سازمان سنجش آموزش  تیام، در ساکند، گفت: »با آن که با عنوان نقص پرونده که در صفحه  لیشروع به تحص

  رفتهیکه مرا پذ یآزمون و دانشگاه جهیمشتاق بودم که نت اریبس یه بودم ولدر دانشگاه محروم شد لیکشور از تحص

که انتخاب  یانهیگز نیبه اول ل،یدل نیدفعه به سازمان سنجش مراجعه کردم که پاسخ ندادند. به هم نیاست را بدانم. چند

دانشگاه است.   دیجد یورود  انیدانشجو ستیمراجعه کردم و متوجه شدم نام من در ل رازیدانشگاه ش  یعنیبودم،  دهکر

ثبت نام کردم و پس از انتخاب واحد،   یسیانگل اتیکنکور، در رشته زبان و ادب شدگانرفتهیپذ ریمانند سا یبا خوشحال

کردم تا آن که هشتم    لیبه تحصشروع  انیدانشجو ری از اواخر مهرماه به همراه سا ،ییبا اخذ کارت و شماره دانشجو

 « .شدم میماه متوجه حذف واحدها ید

شود و  یداده م شی»نقص پرونده« نما ریسازمان سنجش آموزش کشور با تصو تیدر سا ییبها شدگانرفتهیپذ صفحه 

روش، سازمان   نیمربوطه فرستاده شده است: »با ا یهاافراد به دانشگاه  نیا یاسام یشود ول یبه افراد اعالم نم جهینت
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 انییبها لیآزمون، از ثبت نام و تحص جهینشان دادن نت عدمو  ییشدگان بها رفتهیدر صفحه پذ یسنجش با پنهان کار

 یها و موسسات عالدر دانشگاه ن،یریمانند سا ییادعا کند شهروندان بها تواندیم گر،یکند. از طرف د یم یریجلوگ

  هاآن  لیها موجود است تا از ادامه تحصهم در دفاتر دانشگاه ییشدگان بها رفتهیپذ یشوند و اسام یم رفتهیپذ

 «.شود یریجلوگ

 جیمس نیثبت نام مراجعه کنند. ا یداد تا برا جیشدگانش مس رفتهینور به پذ امی: »اما امسال دانشگاه پدیگو  یم نینازن

دهد   یدانشگاه که با نقص پرونده برخورد کرده بودند هم فرستاده شده است که نشان م نیداوطلب ا انییبها یبرا

 است.«  داشتهاطالع ن انییبها لیتحص تی دانشگاه مذکور از محروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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