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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [ آرم]

 دیوان عدالت اداری 

 فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 شعبه اول دیوان عدالت اداری  

 دادنامه 

 

 9509970900100836شماره دادنامه : 

 1395تیر  15تاریخ تنظیم: 

 9409980900101347شماره پرونده: 

 941368شماره بایگانی شعبه: 

 

 941368 /1کالسه پرونده: 

 836شماره دادنامه: 

 مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عدالت اداری 

 شاکی: انیسا فنائیان فرزند سهیل 

 طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور 

 93- 94موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به عدم دریافت رتبه در کنکور

ثبت و به این شعبه  101348مشتکی عنه و به خواسته مذکور به شماره گردشکار: شاکی دادخواستی به طرفیت 

ارجاع شده اجماالً اظهار داشته: به مشکل بنده رسیدگی کنید تا مثل دوستانم مشغول به تحصیل شوم. در کنکور سال 

موجب شرکت کردم متاٴسفانه پاسخی دریافت نکردم، طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به  94  و 93تحصیلی 

در دفتر این شعبه ثبت شده و اعالم کرده: چون نامبرده  1394آذر    1مورخ  3720الیحه دفاعیه که تحت شماره 

شورای عالی انقالب فرهنگی است تقاضا ی رد شکایت  1369اسفند   6مورخه  1327مشمول بند سه مصوبه شماره 

و پس از بررسی دالیل و مستندات طرفین ختم  العاده تشکیل استرا دارد. اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق

 رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت  به صدور راٴی می نماید.

 راٴی دیوان 

مصوبه مورخه   3ه دانشگاه در راستای محدودیت ایجاد شده در راستای بند بنظر به اینکه محرومیت شاکیه از ورود 

م/ش شورای عالی انقالب فرهنگی بوده، لذا تخلفی از مقررات از ناحیه مشتکی عنه / 1327به شماره  1369اسفند  6

روز پس   20شود، راٴی صادره ظرف از ق دیوان حکم به رد شکایت صادر می  10باشد و مستنداً به ماده متصور نمی

 9از ابالغ تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان است. /

 رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری 

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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 حسن امجدی 

 

 90000 /501 /  در شعبه اول دیوان عدالت اداری ذ -برابر اصل است -]مهر[ 

 

 1395مرداد   12]ناخوانا[ ----امضای صادر کننده 

 

 اری ساختمان دیوان عدالت اد –نبش خیابان ایران زمین –بلوار شهید مخبری  –بزرگراه ستاری  –نشانی : طهران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

