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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ١٣٨٧بهمن  ٢۶

 

 ریاست محترم دانشگاه سهند

 با سالم

در آزمون سراسری دانشگاهی شرکت و در  ١٣٨٧رساند، این جانب فرزاد احمدی در سال تحصیلی به استحضار می 

  شهریور ٣١اعالم نتایج از دانشگاه سهند در رشته برق )گرایش مهندسی پزشکی( قبول شده و متعاقباً در تاریخ 

که زمان شروع کالسها  ١٣٨٧بهمن  ١٩مدارک مورد نیاز را تحویل دانشگاه و ثبت نام نمودم. و در مورخه  ١٣٨٧

نشگاه حضور یافته و متوجه شدم که برای کلیه دانشجویان هنگام ثبت نام کارت موقت صادر  اعالم گردیده بود در دا

شده، لذا به بخش آموزش مراجعه و علت را جویا شدم. متاسفانه به من اعالم نمودند که شما مجاز به ادامه تحصیل  

ثبت نام پرونده این جانب بدون نقص  باشید و از هر گونه پاسخ کتبی خودداری نمودند. با وجود این که در مراحلنمی

بایست با اعالم آن به داوطلب در پی تکمیل برآمده و یا در صورت  بوده و احتماالً در صورت نقص در مدارک می 

ماه   ۵نمودند. حال جای سئوال این است که بعد از گذشت غیرمجاز بودن با ذکر علت مراتب را به داوطلب اعالم می 

ها نباشم و از تحصیالت عالیه  م چه عاملی باعث شده است که بنده مجاز به حضور در کالساز زمان شروع ثبت نا

 محروم گردم.

الذکر و نظر به این که اقدام دانشگاه سهند و سازمان سنجش و آموزش کشور خالف قانون  با عنایت به مراتب فوق

  ٢٣  ، ٢٠ ، ١٩ ،  ١۴ ،   ٩ ،  ۴ ، ٣با بندهای باشد و بوده و تعرض آشکار به حقوق انسانی و شهروندی این جانب می

میثاق حقوق فرهنگی  ١٣اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده   ٢٧  ، ٢۶ ، ٧ ، ٢ قانون اساسی جمهوری اسالمی و مواد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کامالً مغایرت دارد، لذا از جنابعالی و تمامی مسئولین  ٢۶و اجتماعی و ماده 

 باشم.ذیربط استدعای بررسی کلیه مدارک و نهایتاً ادامه تحصیل و رفع هر گونه موانع در مورد فوق می

 با احترام

 فرزاد احمدی 

 

 رونوشت:

 نهاد ریاست جمهوری -١

 مجلس شورای اسالمی، کمیسیون امنیت ملی -٢

 مجلس شورای اسالمی، کمیسیون اصل نود  -٣

 سازمان سنجش -۴

 مدافعان حقوق بشر )تهران، آذربایجان شرقی(کانون  -۵

 

 

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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