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 بسمه تعالی

 

 دیوان عدالت اداری 

 که:  رساندمیبه عرض  ۵۱۰۱۴۶۸با شماره پروندۀ  امیرآباداینجانب نوشین بندی 

سال محرومیت دانش آموزان بهایی ایران از تحصیالت دانشگاهی، با تالشها و پیگیریهای  ۲۵که پس از  در حالی

حذف   هادانشگاهستون مذهب از فرم ثبت نام آزمون سراسر  ۱۳۸۳فراوان مجامع بین المللی و جامعۀ بهایی، از سال 

سائلی چند نتوانستند وارد دانشگاه گردید و به دنبال آن دانش آموزان بهایی در کنکور شرکت نمودند اما به واسطۀ م

ایران شدند  هایدانشگاهنفر از داوطلبان بهایی موفق به ثبت نام در  ۱۸۷( حدود ۱۳۸۵شوند تا اینکه در سال گذشته )

. اما امسال اینجانب و سایر اندشدهکه متأسفانه بیشتر آنها تاکنون صرفاً به علت بهایی بودن از دانشگاه اخراج 

آزمون سراسری در زمان تعیین شده از طرف سازمان سنجش برای دریافت کارنامه  برگزاریداوطلبان بهایی پس از 

ای دریافت کارنامه با این مطلب عجیب مواجه شدیم که "به دلیل نقص  به سایت این سازمان مراجعه نمودیم که به ج

پرونده باید با سازمان سنجش مکاتبه نمایید." اما این مطلب غیر منطقی است چرا که در این مقطع نقص پرونده هیچ 

ردیم و مفهومی ندارد و اگر ایرادی در پروندۀ ما بوده است ما کارت ورود به جلسۀ آزمون را دریافت نمی ک

توانستیم در کنکور شرکت کنیم در حالی که در آزمون سراسری شرکت کرده و منتظر اعالم نتایج از طرف  نمی

سازمان سنجش بودیم با این  وجود با این مرجع مکاتبه کردیم ولی هیچ پاسخی از طرف سازمان سنجش دریافت 

از ما قبول نکرده و ثبت ننمودند و فقط  ایامهننکردیم و حتی در مراجعات حضوری به این سازمان مسئولین هیچ 

است که دولت   در حالیشفاهاً به ما گفتند که به علت بهایی بودن نمرات ما در کارنامه صفر درج گردیده این امر  

جمهوری اسالمی ایران در محافل بین المللی اعالم داشته که مقصود از درج نام اسالم در کارنامه صرفاً به منظور 

معارفی است که داوطلبان بایستی امتحان دهند و این مخالف امری است که واقع شده ضمناً مسئولین سازمان  تعیین

در  توانیمنمیسنجش اعالم داشتند که ما به علت بهایی بودن حق تحصیل در مقطع باالتر از دبیرستان را نداشته و 

اساسی جمهوری اسالمی ایران دولت موظف است دانشگاه به تحصیل بپردازیم این در حالی است که طبق قانون 

شرایط و امکانات تحصیلی عالی را برای همۀ افراد ملت فراهم آورد و در این مورد منصفانه عمل نشده و ما از  

از سازمان سنجش شاکی هستم.  امپرونده. لذا اینجانب به علت عدم رسیدگی به ایمماندهحقوق طبیعی خود محروم 

 ن موضوع رسیدگی فرمایید.متمنی است به ای

 با تشکر

 نوشین بندی

 

 [ ۱]مهر در باالی صفحه 

 ]ناخوانا[

 ۱۳۸۶شهریور  ۱۱

 

 [۱]مهر رسمی در باالی صفحه 

 ۱۱۷۳۹شماره 
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 ۱۳۸۶شهریور  ۱۰تاریخ 

 ]ناخوانا[

 دیوان عدالت اداری 

 

 [ ۱]امضاء روی مهر رسمی در باالی صفحه 

 ای از خانم نوشین بندی مالحظه نگردید. واحد پیگیری دبیرخانه ]ناخوانا[ بررسی شد سابقه

 ۱۳۸۶شهریور  ۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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