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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]مهر رسمی[ کانون وکالی دادگستری کرمانشاه و ایالم 

 

 ----- تاریخ: 

 ----- شماره: 

 ----- پیوست: 

 

 بسمه تعالی 

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

 با سالم.

از    14  -9 -4 -3ناظر بر حق تحصیل از جمله بندهای احتراماً با تاکید بر مجموعه اصول مندرج در قانون اساسی 

ها و  ام از فصل حقوق ملت و هم چنین ضمن التزام به کنوانسیونسی  –بیستم  –اصل سوم و هم چنین اصول نوزدهم 

المللی   میثاق بین –المللی پذیرفته دولت جمهوری اسالمی ایران از قبیل اعالمیه جهانی حقوق بشر  های بینمقاوله نامه

لیم و تربیت  کنوانسیون ضد تبعیض در نظام تع –کنوانسیون حقوق کودک  –حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

یونسکو که در آنها حق آموزش و پرورش بدون تبعیض از حیث رنگ، جنس، نژاد، زبان، مذهب، قومیت و عقیده، به  

 کرات مورد تاکید و توجه قرار گرفته است:

به موجب این مرقومه این جانبان وکالی پایه یک دادگستری و اعضا کمیسیون حقوق بشر در کانون وکالی کرمانشاه  

مندی خود را نسبت به موانع تحصیلی در راه ورود به دانشگاه و عدم اعالم رتبه  م، مراتی اعتراض و گله و ایال

از سوی سازمان سنجش آموزش کشور که   1393آموز به نام خانم ترانه قیامی در کنکور سراسری سراسری دانش  

 داریم:بدون موجبات قانونی صورت گرفته را به شرح ذیل اعالم می 

در آزمون   [حذف شده]مقیم شهر  –اهل و تبعه کشور ایران    –ساله  18ترانه قیامی فرزند پیمان دانش آموز  خانم

در رشته تحصیلی    2501137در رشته تحصیلی ریاضیات و کد داوطلبی  1168668با کد داوطلبی   1393سراسری 

سوی سازمان سنجش آموزش کشور  زبانهای خارجه شرکت نموده که متاسفانه رتبه ایشان در کنکور سراسری از

 ای در بر نداشته است.اعالم نشده و مراجعات حضوری وی و پدر ایشان به سازمان مذکور نتیجه

ترین حقوقی است که آحاد  همان طور که مستحضرید حق تحصیل اعم از تحصیالت ابتدایی و یا عالی از جمله بدیهی

 باشند. المللی از آن برخوردار می  بینافراد انسانی برابر قوانین و مقررات داخلی و 

 به نحوی که:

ام از قانون اساسی تصریح شده است "...دولت موظف است وسایل تحصیالت عالی را تا سر حد  در اصل سی 

از اصل سوم قانون اساسی،   3دهد."  و هم چنین در دربند خودکفایی کشور برای همه ملت به طور رایگان گسترش 

آموزش عالی برای همه افراد تاکید شده است.  لذا تبعیض در میان اتباع کشور در رابطه با حق  بر تسهیل و تعمیم 

 ای امری خالف قانون اساسی است.تحصیل و آموزش در هر مرحله

های  از دیگر الزامات دولت ایران به رعایت حق آموزش و پرورش برای همگان، امضا و پذیرش مقاوله نامه

 گردد: های موصوف به شرح زیر اعالم میکه موادی از اعالمیه و کنوانسیون المللی مختلف استبین
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 اعالمیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است:  26از ماده  2و  1برابر بندهای 

مند شود..... دست یابی به آموزش عالی باید با تساوی هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره -1بند 

 مند گردد.پذیر باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره کامل برای همگان امکان

های  هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی  -2بند 

در راه حفظ  های نژادی یا دینی ها و گروهاساسی باشد و باید به گسترش حسن تفاهم و دگر پذیری و دوستی میان ملت

 صلح یاری دهد. 

 المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر گردیده است:میثاق بین 13هم چنین در بند ج از ماده 

"آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی، به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش 

 بر اساس استعداد هر شخص، در دسترس عموم قرار گیرد."  با تساوی کاملمجانی، 

ک،  به خصوص در مواد ی 1960مفاهیم و مضامین فوق در کنوانسیون ضد تبعیض تعلیم و تربیت یونسکو مصوب 

 چهار و پنچ مورد تصریح قرار گرفته است.

کنوانسیون یاد شده تبعیض عبارت از هر نوع فرق گذاری، محرومیت، محدودیت، یا ترجیح بر اساس  1ماده  1در بند 

نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصالت ملی یا اجتماعی شرایط اقتصادی یا تولد اطالق  

 ها تاکید شده است:بر لغو کلیه تبعیضگردیده و 

کنند که یک پالیسی ملی را تنظیم، انکشاف و تطبیق نمایند که منجر به ارتقای برابری  های عضو تضمین می"دولت

ی آموزش به ویژه در موارد زیر گردد:   تأمین همگانی تحصیالت عالی به  ها و طرز برخوردها در حوزهفرصت

های فردی آنان ..." هم چنین در مقدمه کنوانسیون حقوق  ها و تواناییبر اساس ظرفیتشکل مساوی برای همگان 

 ذکر گردیده است: 2از ماده  2کودک و نیز بند 

دهند تا این اطمینان کامل را بوجود آورند که هر کودکی  های عضو این پیمان، تمام اقدامات الزم را انجام می "حکومت

های والدین یا فرق گذاری در امان است و به خاطر ابراز عقیده و جهان بینی و فعالیتی اشکال تبعیض و از همه 

 شود"سرپرست یا اقوام خویش مجازات نمی

 کنوانسیون موصوف آمده است:  28ماده  1هم چنان که در بند 

عالی را در دسترس شناسند و امکان ورود به مقاطع ها حق تعلیم و تربیت را برای کودکان به رسمیت می"...حکومت

 کنند."دهند و از آن حمایت میهمگان قرار می 

المللی از قبیل  سازمان ب بین 5به همت  1990هم چنین حق تحصیل و آموزش برای همه، در اجالس جهانی داکار 

سازمان یونسکو، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، بانک جهانی و برنامه عمران ملل متحد و با حضور  

اند که ها متعهد شدهکشور مورد تاکید و توجه قرار گرفته است و سران و وزیران آموزش کلیه کشور 155مایندگان ن

" از جمله رفع  1990با تمام توان برای دستیابی به اهداف منعکس در "اعالمیه جهانی آموزش برای همه موصوب 

 های تحصیلی تالش کنند.نابرابری

های مورد اشاره تعهد دولت به تامین و تضمین آموزش و گسترش آن برای  نیز کنوانسیونلذا برابر قانون اساسی و 

همگان امری بدیهی و الزام آور است. نظر به مراتب ضمن ارسال تصویری از درخواست نامبرده که به این کمیسیون 

ی، اقدامی خالف تمامی  داریم که اقدام سازمان سنجش در عدم اعالم رتبه کنکور سراسرواصل گردیده اعالم می 

موازین و مقررات مورد اشاره بوده لذا از آن مقام محترم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در کشور، درخواست  

وطنانی که از وضعیتی مشابه وی رسیدگی و اقدام مقتضی مبنی بر رفع موانع تحصیلی در حق ایشان و سایر هم 

 باشند را دارد/. برخوردار می

  التوفیقهللاو من

 

 رونوشت: 
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شعبه اول   9309980900052460ریاست محترم دیوان عدالت اداری جهت استحضار )موضوع پرونده کالسه 

 دیوان عدالت اداری( 

 آوری جهت اقدام شایسته وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن

 ]تعداد بسیاری امضا و مهر[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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