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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [ ]آرم

 قوه قضائیه

 دیوان عدالت اداری 

 

 بسمه تعالی 

 فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 دادنامه 

 

 ١٣٨ ----تاریخ: 

 -----شماره: 

 ----پیوست: 

 

 ١٣٨۶مهرماه  ١٧تاریخ رسیدگی: 

 ١١١٠  / ٨۶ / ۴کالسه پرونده: 

   ٩۵٣ /  ١شماره دادنامه: 

 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری 

 [حذف شده] – شاکی آقای انیس ایقانی ساری 

 طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور ساری

 موضوع شکایت و خواسته: ادامه تحصیل و تقاضای دستور موقت

  -  ٣۵٢٢١الذکر بدیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت گردشکار: شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و بخواسته فوق

نظر قرار گرفت اینک شعبه  و ارجاع آن به این شعبه بکالسه فوق با گزارش مدیر دفتر شعبه تحت ١٣٨۶مهرماه  ١

مضاء کنندگان زیر و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار  العاده به تصدی اچهارم دیوان عدالت اداری در وقت فوق

دارد. با مالحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور قرار  

 نماید.می

 قرار دیوان  

خسارت در صورت  با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن چون دالئل ارائه شده در حدیکه مثبت ایجاد ورود 

عنه به نحویکه جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور  اجرای تصمیم یا اقدام معترض

اداری و دیگر مقررات آن  قانون جدید دیوان عدالت  ١۵گردد، علیهذا موضوع منطبق بر ماده دستور موقت احراز نمی

شود بدیهی است مطروحه در این خصوص صادر و اعالم می تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست

 ١١مبادرت به صدور رأی مقتضی خواهد گردید. / نسبت به اصل خواسته در وقت تعیینی رسیدگی و
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 دیوان عدالت اداری   ۴رئیس شعبه 

 حسن مهدوی

 دیوان عدالت اداری   ۴مستشار شعبه 

 علی اکابری  

 دیوان عدالت اداری   ۴مستشار شعبه 

 بیگیموال

 

 امضاء روی ُمهر[]

 رونوشت برابر اصل است 

 دفتر شعبه چهارم دیوان عدالت اداری 

 

 ]امضاء[

 ١٣٨۶آذر  ٢٨

 

 ۵۶٠٩٠٣١  - ٨تلفن  -خیابان بهشت )ضلع جنوبی پارک شهر( دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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