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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 تقاطع ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴شهریور  ۱۸ ]تاریخ:[

 

 ادامه محرومیت از تحصیل داوطلبان بهایی کنکور: آوا امینی هم با نقص در پرونده مواجه شد  

ی آزمون به دلیل  تقاطع: یک داوطلب بهایی دیگر آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در ایران از عدم دریافت نتیجه

 "نقص در پرونده" خبر داد. 

اش به واحد پاسخ گویی  ی انتخاب رشتهپیگیری دلیل عدم اعالم نتیجه  آوا امینی جوان بهائی ساکن کرج که باید برای

ی همیشگی  سازمان سنجش در مشکین دشت کرج مراجعه کند، در واکنش به وضعیت خود نوشته: »بازهم همان بهانه

 ها به دانشگاه: نقص پرونده.« برای راه ندادن بهایی

ن بهایی ورود به دانشگاهها در ایران معادل محرومیت از تحصیل در سالهای گذشته، اعالم "نقص در پرونده" داوطلبا

 رسد که این روند در سال جری نیز ادامه پیدا کند.آنها بوده به نظر می

درکنکور امسال شده نیز پس از ورود   ۱6۹0ی ی بهایی که موفق به کسب رتبهساله  ۱۹پیش تر پوریا ایقانیان، جوان 

 .ی انتخاب رشته و دانشگاهش، با پیام مشابهی روبه رو شده بودای اطالع از نتیجهبه وب سایت "سازمان سنجش" بر

"شورای عالی انقالب  ۱۳6۹ی ششم اسفند محرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاههای ایران با استناد به مصوبه

تحصیالت دانشگاهی نیز   گیرد که بهاییان را عالوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، ازفرهنگی" صورت می

 کند. محروم می

بر اساس بند سوم این مصوبه، نه تنها باید از ثبت نام بهاییان در دانشگاهها جلوگیری به عمل آید بلکه چنانچه هویت 

 بهایی فردی بعد از ثبت نام و "هنگام تحصیل" نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شود. 

نیز ادامه پیدا کرد به طوری   ۱۳۹2وی کار آمدن دولت حسن روحانی در تابستان این محرومیت از تحصیل، پس از ر

کنکور ریاضی و فنی به دلیل   ۱۱۳ی رتبه که سال گذشته، چندین دختر و پسر بهایی از جمله شادان شیرازی، دارنده 

 دینشان از ورود به دانشگاه باز ماندند.

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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