
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 خبرگزاری فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۹خرداد  ۲۱ ]تاریخ:[

 

 هاي كشور را ندارند ادیان ساختگي حق تحصیل در دانشگاه دانشجویان :رئیس دبیرخانه هیئت مركزي گزینش دانشجو

هایي غیر  خبرگزاري فارس: رئیس دبیرخانه هیئت مركزي گزینش دانشجو گفت: دانشجویان ادیان ساختگي و اقلیت

 .ها را ندارندرسمي كشور حق تحصیل در دانشگاه

 سي و نهمین نشست معاونان آموزشي به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، مرتضي نوربخش در

هاي غیر رسمي هاي كشور كه در دانشگاه كردستان برگزار شد، گفت: دانشجویان ادیان ساختگي و اقلیتدانشگاه

كنند باید براي تأیید صالحیت به هیئت ها را ندارند و اگر در دانشگاهي تحصیل ميكشور حق تحصیل در دانشگاه

هاي مذهبي غیر رسمي كه در  جویان ادیان و اقلیتهاي دانشمركزي گزینش دانشجو فرستاده شوند. وي گفت: پرونده

هاي كشور مشغول به تحصیل هستند براي تأیید صالحیت عمومي باید به هیئت مركزي گزینش دانشجو ارسال دانشگاه

شود. رئیس دبیرخانه هیئت مركزي گزینش دانشجو اظهار كرد: صالحیت عمومي دانشجویان دكترا حتماً باید تأیید شده 

ها باید كار خود را در بهمن گر در اول مهر صالحیت علمي و عمومي دانشجویان دكترا تأیید نشده باشد، دانشگاهاباشد،

هاي ها باید آزمون دكترا را به بهمن منتقل كنند تا بتوانند حداكثر تا آخر اردیبهشت پروندهآغاز كنند. وي گفت: دانشگاه

هزار دانشجوي دكترا    ۷مركز گزینش ارسال كنند. وي با تأكید بر اینكه دانشجویان دكترا را براي تأیید صالحیت به 

كنند، اظهار كرد: با توجه به تعداد دانشجویان دكترا در حال حاضر  هاي كشور تحصیل ميدر حال حاضر در دانشگاه

هنوز ارسال ها پرونده به وزارت علوم ارسال شده و مابقي پرونده ۷۰۰طبق آخرین آماري كه در دست است تنها 

نشده است. نوربخش گفت: هیئت مركزي گزینش دانشجو بر اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي وظیفه 

بررسي صالحیت عمومي دانشجویان را برعهده دارد و صالحیت عمومي تمام دانشجویان از مقاطع كارداني تا دكترا 

ویاني كه از طریق سازمان سنجش آموزش كشور جذب باید به تأیید این هیئت برسد. وي ادامه داد: لیست دانشج

هاي دانشجویان دیگر كه از طریق شود اما پروندهشوند براي گزینش به دبیرخانه مركزي گزینش دانشجو ارسال ميمي

ها باید به هیئت مركزي و دبیرخانه گزینش دانشجو در سازمان  شوند توسط دانشگاهغیر از سازمان سنجش جذب مي

 ال شود. سنجش ارس

 

 

 

 

 

 

 

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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