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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 »فال تَتَّبِعوا الَهَوی اَْن تَْعِدلُوا« 

 

 ]آرم[ 

 دیوان عدالت اداری 

 

 شعبه اول دیوان عدالت اداری 

 دادنامه 

 

 9509970900100757شماره دادنامه: 

 1395تیر  12تاریخ تنظیم: 

 9409980900101302شماره پرونده: 

 941322شماره بایگانی شعبه: 

 

   941322 /1کالسه پرونده: 

 757شماره دادنامه: 

 مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عدالت اداری 

 شاکی: آرمین رحمانی فرزند بهمن

 طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور 

 موضوع شکایت و خواسته: الزام به اعالم قبولی در دانشگاه

ثبت و به این شعبه   0101302گردشکار: شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه و به خواسته مذکور به شماره 

را کسب کردم و تعیین رشته هم  27000ارجاع شده اجماالً اظهار داشته: در آزمون سراسری شرکت کردم و رتبه 

ف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به  کردم لکن از اعالم نتیجه خودداری شده است تقاضای رسیدگی دارم، طر

در دفتر این شعبه ثبت شده و اعالم کرده: نامبرده  1394آذر  1مورخ  3734موجب الیحه دفاعیه که تحت شماره 

شورای عالی انقالب فرهنگی بوده و   1369اسفند  6/م/ ش مورخه 1327از قسمت ب مصوبه شماره  3مشمول بند 

العاده تشکیل  باشد، اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوقلی در دانشگاهها نمیواجد شرایط و ضوابط عمومی تحصی

است و پس از بررسی دالیل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی  

 نماید.مبادرت به صدور رأی می 

 

 رأی دیوان 
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  6/م/ ش مورخه 1327از قسمت ب مصوبه شماره  3د در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه شاکی مشمول بن

باشد و واجد ضوابط عمومی تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش  شورای عالی انقالب فرهنگی می 1369اسفند 

از ق دیوان حکم به رد شکایت  10باشد، لذا تخلفی از ناحیه مشتکی عنه مشهود نبوده و مستنداً به ماده عالی نمی

 9روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است./    20، رأی صادره ظرف شودصادر می 

 

 رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری 

 حسن امجدی 

 

 ]ُمهر[

 فتوکپی برابر اصل است.  

 شعبه اول دیوان عدالت اداری 

5 /501  / 90000 

 

 امضای صادرکننده 

 

 1395تیر  29

 

 ساختمان دیوان عدالت اداری  -نبش خیابان ایران زمین -بلوار شهید مخبری –ری بزرگراه ستا -نشانی: تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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