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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

  -----شماره پرونده: 

 ]آرم[ 

 قوۀ قضائیه  

 دیوان عدالت اداری 

 برگ داد خواست

 

 بسمه تعالی

 مشخصات طرفین:

 [حذف شده]اقامتگاه: کاشان  ،-----شغل :   ، نام پدر: فریدون ،شاکی: نام و نام خانوادگی: هدیه فالح

 —وکیل شاکی:  

 طرف شکایت:  سازمان سنجش و آموزش کشور

 موضوع شکایت و خواسته: الزام به اعالم نمره آزمون و الزام به ثبت نام در دانشگاه

 شرح شکایت و دالیل و مستندات: ریاست محترم دیوان عدالت اداری، 

ها در آزمون سراسری دانشگاه ١٣٨۶یلی  رساند این جانب هدیه فالح در سال تحصبا سالم و احترام، به استحضار می

شرکت نموده و در مرحله اعالم نتایج در سایت سازمان سنجش، مواجه با عنوان نقص پرونده شدم با وجود آن که تا  

گونه ام از طرف سازمان به این جانب اعالم نگشته بود و پرونده نیز هیچگونه نقص پروندهآن مرحله، وجود هیچ 

ک نداشته است:  با این حال در مهلت مقرر ضمن انجام مکاتبات با سازمان در پی علت نقص و نقصی از نظر مدار

گونه اقدامی در رفع این مشکل ننموده و حتی از هر گونه پاسخ کتبی نیز رفع آن برآمدم اما متاسفانه سازمان هیچ

الت دانشگاهی محروم گردیدم. با عنایت خودداری ورزید تا مهلت ثبت نام به اتمام رسید و به این ترتیب از حق تحصی

به این که مسئولین سازمان در شروع ثبت نام مدرک داوطلب را بررسی نموده و چنانچه نقصی در مدارک باشد با  

ورزند و اعالم به داوطلب، در پی تکمیل برآمده و در صورت عدم اکمال مدارک الزم از صدور کارت امتناع می

نمایند، قابل عرض است که برای این جانب کارت صادر گردیده و  ت در آزمون محروم میبالتبع داوطلب را از شرک

 تواند داشته باشد؟ ام و حال در مرحله اعالم نتایج، طرح نقص پرونده چه مضمونی میدر آزمون نیز شرکت کرده

رض آشکار به حقوق با عرض مراتب فوق، نظر به این که اقدام سازمان سنجش، خالف قانون و مقررات است و تع

ام قانون اساسی جمهوری  اصل سوم و اصل سی  ١۴و  ٩،   ۴،  ٣گردد و با بندهای انسانی این جانب محسوب می

میثاق حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و ماده   ١٣اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده   ٢٧  و ٢۶اسالمی و مواد 

باشم و از قضات محترم المللی حقوق مدنی و سیاسی، کامالً مغایرت دارد، لذا شدیداً به آن معترض میمیثاق بین ٢۶

دیوان عدالت اداری، بدواً استدعای بررسی مدارک و دریافت نمرات آزمون و نهایتاً کسب مجوز ثبت نام در دانشگاه 

 و ادامه تحصیل را دارم. 

 [ ا]امض

 ١٣٨۶اسفند  ١٨
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 [ ی در پایین صفحهدستنویسیادداشت ]

 صحت امضای خانم هدیه فالح تائید و گواهی گردید

 مهر رسمی[ ٣]

 شودامضأ شاکی گواهی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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