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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 ]آرم[ 

 قوه قضائیه

 دیوان عدالت اداری 

 

 آقای/خانم نوشین بندی امیرآباد

تکمیل در  ازارسالی شما بعلت نواقص ذیل که با عالمت ضربدر مشخص گردیده اعاده میگردد پس  دادخواست

 صورت تمایل برای رسیدگی ارسال نمایید.

 

 توجه: برگ اعالم موارد نقض )همین برگ( همراه مدارک اعاده شود.

و در الیحه منضم به دادخواست مرقوم   جداگانه*** چنانچه توضیحاتی در خصوص این برگه الزم میدانید بصورت 

 نمایید***

--x-- ۱-  تنظیم دادخواست در فرم مخصوص دیوان عدالت اداری در دو نسخه 

--x-- ۲-  مدارک و اسناد پیوستی هر کدام در دو نسخه 

 چنانچه تعداد طرف شکایت بیش از یک اداره است به ازای هر خوانده یک نسخه دادخواست بعالوه یک -۳ -----

 نسخه مدارک اضافه گردد. 

چنانچه شاکی به والیت یا وصایت یا قیمومت شکایت می نماید، رونوشت برابر اصل شده دلیل مثبت سمت  -۴ -----

 خود را باید پیوست دادخواست نماید.

ر وکالت نامه وکیل برابر مقررات آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب با قید طرح شکایت د -۵ -----

 دیوان عدالت اداری باید تنظیم گردد. 

قانون برنامه سوم توسعه که وکالتنامه آنان   ۱۸۷توضیح: فقط وکالی دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده 

 در دیوان عدالت اداری وکالت نمایند. توانندمیمعتبر باشد 

--x-- ۶- المی یا دفتر دادگستری یا ادارات دولتی یا کلیه اوراق باید برابر اصل شوند )توسط کالنتری یا شورای اس

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقالب در امور  ۵۷وکالی دادگستری طبق ماده  –دفاتر اسناد رسمی محل 

 مدنی(

--x-- ۷-  گواهی گردد.  ۶امضاء شاکی باید توسط مراجع قید شده در بند 

 پیوست شود )آخرین آگهی روزنامه رسمی برای شرکتها(دلیل سمت شاکی بعنوان مدیر عامل  -۸ -----

 تصمیمات و آراء قطعی موضوع شکایت اعم از بدوی و تجدید نظر پیوست دادخواست شود. -۹ -----

رونوشت برابر با اصل اسناد مالکیت در خصوص امالک موضوع شکایت پیوست شود )آخرین نقل و   -۱۰ -----

 انتقاالت در سند(
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--x-- ۱۱- .موضوع خواسته مبهم و ناخواناست. خواسته باید بصورت صریح و خوانا مرقوم گردد 

--x-- ۱۲-  .در نسخه اول دادخواست بدوی باید پنجاه هزار لایر تمبر الصاق و ابطال شود 

--x-- ۱۳-  مشخص نبودن طرف شکایت در برگ دادخواست ارسالی 

--x-- ۱۴-  الصاق ابطال گردد.  لایر تمبر ۲۰۰به مدارک پیوستی هر کدام 

 مدارک مربوط به استخدام و احکام کارگزینی پیوست شود. -۱۵ -----

 ... سایر موارد -۱۶ -----

 

 بدیهی است در صورت ارسال مدارک ناقض مطابق ضوابط قانونی اقدام خواهد شد. 

 دبیرخانه دیوان عدالت اداری 

 

 ۱۱۳۶۵-۶۷۳ت اداری صندوق پستی دیوان عدال  –تهران، خیابان بهشت )ضلع جنوبی پارک شهری( 

 

 باالی صفحه[  در دستنویسی یادداشت ]

 (۱]ناخوانا[ شماره )

 

 پائین صفحه[  در دستنویسییادداشت ]

 ]ناخوانا[ مکاتبات ]ناخوانا[ و با ارسال ]ناخوانا[  –کلیه مدارک و دستورات گواهی شرکت در آزمون 

 ]امضاء[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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