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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 قوه قضائیه  

 دیوان عدالت اداری  

 برگ دادخواست

 

 -----شماره پرونده: 

 ارجاع می گردد -----به 

 -----رئیس کل دیوان  امضاء

 -----شماره و تاریخ ثبت 

 

 بسمه تعالی 

 

 مشخصات طرفین: شاکی

 خانوادگی: بشیر دانانام و نام 

 نام پدر: وحید

 شغل: بی کار

 [حذف شدهاقامتگاه: ]

 وکیل شاکی:

 دانشگاه پیام نور -٢وزارت علوم تحقیقات و فن آوری  -١طرف شکایت: 

 بت نامثصدور دستور  -موضوع شکایت و خواسته: عدم ثبت نام در دانشگاه 

 شرح شکایت و دالیل و مستندات 

 یپس از شرکت در کنکور سراسر [حذف شده] ییو شماره دانشجو [حذف شده]ر دانا به شماره شناسنامه ینجانب بشیا

(  ۴٣٩۵ام نور نورآباد واحد کازرون )کد یدانشگاه پ یدر رشته اقتصاد نظر یلیمسال دوم تحصیدر ن، ١٣٨۵سال 

  ١ / ٨۴۵۵٠به شماره  ١٣٨۵  دی ٢۵خ یسازمان سنجش در تار ینامه صادره از سون مطب در یرفته شدم؛ که ایپذ

( ٢وست ی)پ یفه عمومین منظور پس از کسب مجوز از سازمان نظام وظی( بد١وست ید قرار گرفته است.)پییمورد تا

در اواخر بهمن ماه  اه مذکور نمودم تاگ ل مدارک به دانشیاقدام به تحو ،مدارک الزم به منظور ثبت نام یه تمامیو ته

از  یله تماس تلفنیبه وس ١٣٨۵آذر  ١٨خ یبه به دانشگاه مراجعه کنم. اما در تار ییبه منظور انتخاب واحد نها ١٣٨۵

شان  یبا ا ١٣٨۵آذر  ١٩خ  یبه دانشگاه فراخوانده شدم و در تار ، جمالزاده یآقا  ،ام نور کازرونیس دانشگاه پیطرف رئ

د به موجب یش عقاین من سوال نمودند که هر گونه تفتیاز د  یشان ابتدا به ساکن در حالیکردم. ادر دانشگاه مالقات 

  ،س دانشگاه مورد سوال قرار گرفته بودمیکه از طرف رئ یز از آنجائیباشد. بنده ن یممنوع م یقانون اساس  ٢٣اصل  
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ان را در دانشگاه ها ثبت یم بهائیتوان ید که نمز در ادامه به من گفتنیشان نیباشد؛ ا یم یین من بهایاظهار نمودم که د

بر اخراج شما از دانشگاه  یمبن یقانون یا نامه یچگونه مستند و یم و ما ملزم به استرداد مدارک بدون ارائه هینام کن

از  ی،انسانه حقوق یز از کل یر مسلمانان نیغ یقانون اساس ١۴افتد که به موجب اصل   یاتفاق م ی ن در حالیم. ایهست

  یقانون اساس ٢٠و  ١٩باشند و اصول  یبر خوردار م ،ک انسان استین حقوق یتر  یل که از ابتدائیجمله حق تحص

د دارد. پس از آن به منظور کسب حق مسلم و یتاک یکسان قانونی یت هایافراد در مقابل قانون و حما یز بر برابرین

 یربط در وزارت علوم از جمله دکتر محمد مهد یاقدام به نگارش نامه به مراجع ذ ،خود و اخذ دستور ثبت نام یقانون

به  ییو پاسخ گو یر کل دفتر بازرسیر و مدیمشاور وز یدیابوسع یاصغر رستم  یعل ،(٣وست یر علوم )پیوز یزاهد

س یو رئ( ۵وست یوزارت علوم )پ یر کل روابط عمومیمد یعلو یدکتر مهدخت بروجرد ،(۴ وستیات )پیشکا

 یت خدمات آموزشیریمد یجه آن نگارش دو نامه از سوی( نمودم که نت١ وستیسازمان سنجش و آموزش کشور )پ

به شماره  یگری( و د۶وست ی)پ ١٣٨۵دی  ٣٠خ  یدر تار  ٢١  / ٧٣١٠١به شماره  یک یام نور مرکز یدانشگاه پ

د که با وجود  یگرد ۵ام نور منطقه یدانشگاه پاست ی( خطاب به ر٧وست ی)پ ١٣٨۵اسفند  ۶خ  یدر تار ٢١ /  ٨٢٨٩٩

ن دو نامه  یا یتا کنون موفق به کسب اطالع از مندرجات جواب ها ،اریبس یارش نامه هاگ مراجعات مکرر و ن

 یو انسان یاز هر لحاظ تعرض به حقوق قانون ،بودن ییصرفا به علت بها ،که ثبت نام نکردن من یدم. در حالینگرد

  یقانون اساس ٣٠اصل سوم و اصل   ١۴و  ٩و   ۴و ٣ یشود و به صورت آشکار با بندها ینجانب محسوب میا

حقوق  ی ن المللیمان بیپ ١٣حقوق بشر و ماده  یه جهانیاعالم ٢٧و  ٢۶ ین به موجب بندهایرت دارد. همچنیمغا

د ین به تائین قوانیل از جمله حقوق مسلم انسان شمرده شده است که ا یحق تحص ،یو فرهنگ  یو اجتماع یاقتصاد

ز  یانت اسالم نین در دیاز ا یباشند. جدا  یالزم االجرا م یقانون مدن ٩ران قرار گرفته اند و به موجب ماده یحکومت ا

وجود چگونه است که  نیده است. با ایار گردید بسیض محسوب و بر کسب علم و دانش تاکیل در زمره فرایتحص

نسبت  یقانون اساس ٩را از بنده صلب کرده اند و با وجود بند  یضه الهیو فر ین حق فطریا یمملکت ین اجرائیمسئول

 دارند؟ یض روا میه من تبعی

ع حق مبرهن من و اقدام خالف شرع و  ییه مطالب در باال و ارائه مدارک مستند که همه داللت بر تضیح کلیبا توض

تقاضا دارم که بدوا نسبت به  یوان عدالت اداریهم اکنون از قضات د ،ام نور و وزارت علوم داردیدانشگاه پقانون 

و صدور حکم   یدگینجانب و سپس رسیا یل برایبر ثبت نام و فراهم آوردن امکان تحص یصدور دستور موقت مبن

 . فوق اقدام به عمل آورند یم و اقدامات موسسات آموزشیبر ابطال تصم یمبن

   ]امضاء[

 بشیر دانا

 

 شاکی گواهی میشود: امضاء

یا اثر انگشت شاکی باید به وسیله دفتر یکی از دادگاه ها یا بخشدار یا نیروهای انتظامی یا یکی از ادارات   امضاء

دولتی و نهادهای انقالبی و یا امام جماعت مسجد محل سکونت مدعی گواهی شده باشد و در صورتیکه شاکی مقیم 

 .یران رسیده باشداز مامورین کنسولی اسالمی اخارج از کشور باشد به گواهی یکی 

 

 

 

 

 

 

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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