
 

 

 فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا 

 شعبه چهل و هشتم دیوان عدالت اداری 

 

 دیوان عدالت اداری  48مرجع رسیدگی :شعبه 

 شاکی :آقای .......

و خواسته :اعتراض به رای هیات علمی مرکزی گزینش بانک ها به شماره طرف شکایت 

 ....مورخ 

گردشکار :شاکی با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که به شماره ..... مورخ .... ثبت و 

به این شعبه ارجاع شده است اجماال اظهار داشته به شرح متن شکایت به مفاد رای 

ک ها معترض و تقاضای رسیدگی دارد.طرف شکایت صادره از هیات مرکزی گزینش بان

مورخ ..... در دفتر  ----در پاسخ به شکایت شاکی به موجب الیحه دفاعی که تحت شماره 

کرده :با عنایت به مواد معنونه و نظر به این که آراء هسته این شعبه ثبت شده است اعالم 

ابط حاکم بر گزینش صادر ی گزینش بانک ملت و این هیات طبق مقررات و قوانین و ضو

تقاضاست .اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده شده لذا رد شکایت وی مورد 

تشکیل است و پس از بررسی دالیل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 

 از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای دیوان 

در خصوص شکایت آقایان ..... به طرفیت هسته گزینش بانک به خواسته ی فوق الذکر 

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ... مورخ .... صادره از این شعبه دیولن عدالت 

اداری تصمیم شماره ...  مورخ ... صادره از هیات مرکزی گزینش بانک ها نقض گردیده 

نون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هیات قا 63و به صراحت مفاد ماده 

خود طرف شکایت مکلفند به تبعیت از مفاد دادنامه موصوف در اقدامات و تصمیم آتی 

بوده لیکن بدین نحو عمل ننموده و مجددا تصمیم قبلی خود را تکرار نموده لذا بنا بر 

یجه تحقیقات انجام شده وی مرتب فوق و با توجه به محتویات پرونده گزینش شاکی که نت

را نماز خوان معرفی نموده صرف موجد ضعف هایی از جانب داوطلب در احکام نماز نمی 

تواند از موجبات رد نموده و صرف وجود ضعف هایی از جانب داوطلب در احکام نماز 

نمی تواند از موجبات رد صالحیت وی محسوب گردد و با عنایت به نظریه کارشناسی 



 

 

گستری ثبت شده به شماره .... و سایر اوراق و محتویات پرونده ضمن وارد رسمی داد

نمودن تشخیص دادن شکایت شاکی مستندا به مواد ده یازده و شصت و سه قانون فوق 

الذکر تصمیم معترض عنه را نقض و حکم به الزام طرف شکایت مبنی بر بکارگیری شاکی 

ه تا پایان مدت آزمایشی ،صادر و اهالم و اراده فرصت جهت ارتفاع ضعف های اشاره شد

روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر  20می نماید .رای ظرف 

 دیوان عدالت اداری می باشد 
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