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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 مدیر کل محترم دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

 پور:آقای کرامت عبدی 

حذف  ]و شماره داوطلبی [ حذف شده]صادره از  [حذف شده]اینجانب بشیر دانا فرزند وحید دارای شماره شناسنامه 

و ارسال فرم انتخاب رشته،   ۱۳۸۵، پس از شرکت در آزمون کنکور سراسری ۴۴۷۴۹۸۱۵و شماره پرونده [ شده

موفق به قبولی در رشته اقتصاد نظری در دانشگاه پیام نور نورآباد واحد کازرون گردیدم. )کارنامه اینترنتی مبنی بر 

یفه عمومی مبنی بر عدم غیبت باشد( بدین منظور اقدام به اخذ مجوز از سازمان نظام وظقبولی اینجانب ضمیمه می

های تکمیلی در مهرماه و تعیین بهمن ماه سال بنده نمودم، با وجود دریافت و قبول تمامی مدارک الزم و همچنین فرم 

آذر ماه سال جاری،   ۱۸در  متأسفانهجاری به عنوان زمان شروع ترم تحصیلی از طرف مسئولین دانشگاه مذکور، 

فرا خوانده شده و با وجودی که تمامی مدارک کامل و قبال توسط دانشگاه مذکور پذیرفته طی تماس تلفنی به دانشگاه 

شده بودند، مسئولین دانشگاه، بدون ارائه هیچگونه توضیح و مستند قانونی، اعالم عدم امکان ثبت نام اینجانب نموده و 

 خواستار استرداد مدارک تحویلی به اینجانب شدند.

ضا دارم که پس از بررسی پرونده و مطالب مذکور در این نامه که همه داللت بر تضییع حق لذا از مقام مذکور تقا

قانونی اینجانب دارند، در باره تخلف دانشگاه مذکور رسیدگی و نسبت به صدور دستور کتبی خطاب به مسئولین 

 یند. دانشگاه پیام نور نورآباد واحد کازرون، مبنی بر ثبت نام اینجانب اقدام فوری فرما

 

 با تشکر از بذل توجه آن مقام محترم

 ]امضا[  بشیر دانا

 ۱۳۸۵آذرماه  ۲۶

 ۱۳۸۵کارنامه اینترنتی نتایج قبولی نهایی کنکور سراسری  :ضمیمه

 [ حذف شده]آدرس: 

 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری[ -]ُمهر

 

 ]یادداشت دستنویس در پایین نامه[ 

 بسمه تعالی برادر محترم آقای وظیفه پرست جهت بررسی و اقدام الزم  

 [ امضا]

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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