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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی

 ]آرم[ 

 قوۀ قضائیه

 دیوان عدالت اداری  

 برگ دادخواست

 

 ----تحت شماره:

 دارد هسابق ----- در شعبه:

 شودارجاع می -----به شعبه: 

 ----- امضأ رئیس کل دیوان: 

 -----: شماره و تاریخ ثبت

 

 مشخصات شاکی

 نام خانوادگی: انیسا فنائیان -نام 

 نام پدر: سهیل

 شغل: محصل 

 [ حذف شده] ، کد ملی[حذف شده]تلفن  [حذف شده]اقامتگاه: 

 وکیل شاکی

 طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش عالی کشور

 9۴و  93موضوع شکایت و خواسته: اعتراض نسبت به عدم دریافت رتبه و نقص پرونده در کنکور سال 

 -----ضمائم و مستندات: 

 ----- شرح شکایت و دالیل و مستندات:

 

 نیکوتر از انصاف به هنگام قضاوت در محکمه عدل الهی صفتی نیست

 

 لت اداریاریاست محترم دیوان عد

 با سالم
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رساند از آن جا که بنده در رشته ریاضی فیزیک دیپلم اخذ نمودم لذا در کنکور سال تحصیلی می  استحضار احتراماً به

همراه دیگر دوستانم شرکت نمودم که متأسفانه پاسخی دریافت ننمودم و نقص پرونده برای بنده لحاظ گردیده  9۴و  93

 است.

ام و بدین از مسئولین مربوطه دریافت ننموده علی رغم مراجعات مکرر این جانب به سازمان سنجش متأسفانه پاسخی

 ترتیب تصمیم گرفتم از این طریق مطالب ذیل را خدمت شما معروض دارم: 

همان طور که شما نیز مطلع هستید در حالی که اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی، دولت ایران را به  

ح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی" مکلف کرده  "آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطو

سال از برقراری نظام جمهوری اسالمی در ایران، اقلیت دینی بهائی از این حق برخوردار   37است، اما با گذشت 

های  نیستند. این در حالی است که حق تحصیل برای تمامی انسانها و بدون هر گونه تبعیضی به صراحت در پیمان

هائی که ایران امضأ کرده است، تضمین شده است، از جمله در اعالمیه جهانی مله آن دسته از معاهدهالمللی، از جبین

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض تحصیلی، قانون حقوق بشر، میثاق بین

( و ICCPRالمللی حقوق مدنی و سیاسی )اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز آن را تضمین کرده است.  میثاق بین

ی خود حقوق افراد در آزادی عقیده، بیان، تشکل و ( نیز به نوبهCERDالمللی حذف تبعیض نژادی )کنوانسیون بین

دهند و اعمال تبعیض علیه افراد به خاطر نژاد، جنسیت، مذهب یا اعتقاد، یا آیی را مورد حمایت قرار میگردهم

المللی حقوق مدنی و سیاسی هم چنین از حقوق کنند. میثاق بینیاسی یا عقاید دیگر را منع میقومیت یا عقاید س

مند شوند، به مذهب خود عمل کنند و کند تا بتوانند از فرهنگ خود بهرهها، در اشتراک با دیگران، حمایت میاقلیت

 زبان خود را به کار برند.

ی حسن روحانی که در کمپین انتخاباتی خود بیان فرمودند که به حقوق با استناد به سخنان رئیس جمهور محترم آقا

بشر احترام خواهند گذاشت و حقوق ملت را رعایت خواهند نمود که عیناً فرمودند: "همه مردم ایران باید احساس  

ساس کنند. زنده  های دینی باید عدالت را احعدالت کنند. عدالت یعنی فرصت برابر. همه اقوام، همه مذاهب، حتی اقلیت

 باد حقوق شهروندی."

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  مربوط به میثاق بین 13این موارد، نظریه عمومی شماره  عالوه بر

(ICESCR در سال )در تعریف آزادی علمی از جمله این موارد را متذکر شده است:1999 ، 

ن موسسه یا دستگاهی که در آن مشغول به کار هستند، انجام وظایف "اختیار افراد در بیان آزادانه نظرات خود پیرامو

ای یا خود بدون تبعیض و یا داشتن هراس از سرکوب توسط دولت یا عوامل دیگر، مشارکت در نهادهای علمی حرفه 

افراد   المللی به رسمیت شناخته شده و در مورد سایرمند شدن از تمامی حقوق بشر که در سطح بین انتخابی، و بهره

همان حوزه قابل اعمال است. بدون اعمال محدودیت از جانب ایدئولوژی رسمی، آزادی تدریس و مباحثه، آزادی انجام  

تحقیق و پخش و انتشار نتایج آن، آزادی بیان عقاید و نظرات، آزادی از سانسور نهادینه، و آزادی مشارکت در 

ی و بدون داشتن هراس از سرکوب توسط حکومت یا سایر نهادهای تخصصی و انتخابی ... بدون هر گونه تبعیض

 مراجع." 

فرمایند:  "هرگز مگو که من نظر به موارد فوق که خدمت شما یادآور شدم و با استناد به سخن حضرت علی که می 

و را  اند و باید کورکورانه اطاعت کنم و نیز هرگز طمع مدار که تمأمورم و معذور، هرگز مگو که به من دستور داده 

 کورکورانه اطاعت کنم."

های باشد که از جمله وظائف مسئولین حکومتی تمسک به قانون اساسی و اجرای پیمانبه وضوح مشخص می

باشد و از آن جا که بنده دارای تابعیت ایرانی هستم لذا  المللی که در حمایت از افراد انسانی اعضای جامعه میبین

آگاه به حقوق و تکالیف متقابل حکومت و مردم هستم.  بدین ترتیب از شما مرجع محترم باشم که شهروندی ایرانی می

ترین حقوق انسانی است به خواستارم نظر به این که تحصیل و رشد و توسعه و اصوالً تعالی یافتن، از جمله با ارزش 

ر دوستانم به تحصیالت عالیه مشغول مشکل بنده در کوتاهترین زمان رسیدگی بفرمایید تا بنده نیز بتوانم هم چون دیگ 

گردم.  امید چنان که دستورات شما راهی باشد برای آن که بنده بتوانم هر چه بهتر و مؤثرتر در میهن عزیزم خدمت 

ام گردم. از آن جا که نام آن دیوان محترم به کلمه زیبای عدالت  نمایم و هم چون گذشته عاملی مؤثر برای تعالی جامعه
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خواهشمندم عادالنه و طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی شکوائیه این جانب را رسیدگی و حکم عادالنه مزین است، 

 صادر بفرمایید.

 بدواً از رسیدگی عادالنه و پاسخ سریع شما کمال تشکر را دارم. 

 با تشکر و تقدیم احترام

 انیسا فنائیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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