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 "11 "لبا معد رشناسی ارشد رشته مدیریت دولتیالتحصیل مقطع کافارغ 92/19/1314متولد  ،حمید هامونآقای  -1

 13/8/1382 در تاریخ )سراسری/ دولتی(، «ایران دانشگاه»و عضو  پیمانی هیأت علمی "33/14"یل کارشناسو معد

باتوجه به فراخوان اعلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از جانب دانشگاه به عنوان واجد شرایط بورسیه  و نیاز 

ایشان را باتوجه به  11/3/1323در تاریخ شود. وزارتخانه نهایتاً دانشگاه به تخصص ایشان به وزرات مزبور معرفی می

 شود، واجد شرایط تشخیص داده وها برگزار میأت علمی دانشگاهنتیجه مصاحبه که با حضور دو نفر از اعضای هی

) که در لیست دانشگاه  «پاریسدانشگاه » از پذیرش و اخذ "491" با نمره «TOLIMO»مدرک زبان  ،هامون آقای

،  93/3/1323در تاریخ  یک هفته بعد و را به وزارتخانه ارائه می دهد می باشد( خارجی مورد قبول وزارتخانههای 

با سپردن تعهد به شرح ذیل در دفترخانه اسناد  ( می شود و«سعدیدانشگاه »مشارالیه تبدیل به داخل )در بورس 

در تاریخ  ، حکم بورسیه33/3/1323 خیدر تار قطعی( آن از جانب دو نفر ضامن )کارمند رسمی ضمانتو  رسمی

 شود:صادر می 11/4/1323

 

 دانشگاه » رشته مديريت آموزشی در  در مقطع دكتری كه با هزينه دولت در حمید هامون اينجانب» 
 كه از مفاد آنها كاملا - وزارت علوم تحقیقات و فناوریمقررات  ادامه تحصیل می دهم و برابر «سعدی

متعهد و ملتزم هستم صرفا به و استفاده می نمايم،  مزايای بورس تحصیلی از  -هستم  باخبرمطلع و 
متعهد می شوم، كلیه ضمن عقد خارج لازم ، امر تحصیل و كارهای علمی اشتغال داشته باشم

رشته و  دانشگاه و منحصرا درو  دستورات و مقررات و ضوابط دانشگاه محل تحصیل را رعايت نمايم
تعیین شده، ادامه تحصیل دهم و مرتبا مدارك اشتغال و موفقیت تحصیلی خود را در اول و آخر  مقطع

ارسال دارم. محل خدمت  به دانشگاههرترم تحصیلی   
 را در مدت معمول برابر مقررات آن با موفقیت دكتریدوره تحصیلی همچنین متعهد می شوم، 

علاوه بر تعهدات مربوط به  ،پس از فراغت از تحصیل در مقطع تحصیلی مورد تعهد بگذرانم و
بر ذمه اينجانب آموزش رايگان و تعهداتی را كه برابر قوانین موجود درجهت خدمت به كشور 

كه از  ، حداقل دو برابر مدتیو ساير مقرراتدستورالعمل اعطای بورس تحصیلی  است، براساس



 

   2 
 

 یئلت اداری / دانشگاه علامه طباطباموت کورت دیوان عدا

به انضمام انجام خدمت نظام وظیفه به صورت طرح  را مزايای بورس تحصیلی استفاده نموده ام
خدمت كنم. در موسساتی كه وزارت علوم تعیین می كند،  

فقط به كارهای علمی  ،ل تحصیلمتعهد هستم، درصورت تمايل به اشتغال در طو ااينجانب ايض
 ،چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد نیز در رشته و دانشگاه محل تحصیل خود بپردازم.

سه محل خدمت اخراج شوم و يا به ساستنكاف ورزم يا پس از شروع به كار به هر علتی از مو
شوم و يا به دلايلی علتی كه مورد تايید وزارت علوم نیز نباشد، از دانشگاه محل تحصیل اخراج 

شرايط اخلاقی  ،ترك تحصیل نمايم و يا از عهده امتحانات مربوطه برنیايم و يا در طول تحصیل
چنانچه برخلاف  ،طور كلیه و عقیدتی را كه با توجه به آنها انتخاب شده ام، رعايت ننمايم و ب

كور در اين سند و يا توصیف شده، عمل نمايم، وزارت علوم در كلیه موارد مذ أتعهداتی كه فوق
كه برای من متحمل  مجاز است دو برابر كلیه هزينه ها و خسارتی را ،هر موقع كه مقتضی بداند

، از اينجانب وصول نمايد و بنده نیز ضمن عقد خارج لازم متعهد هستم، كلیه هزينه های شده
متبوع راجع به  تحصیلی و خسارات وارده را به میزان فوق به وزارت بپردازم و تشخیص وزارت

وقوع تخلف و كیفیت و كمیت و میزان هزينه و خسارت قطعی، غیر قابل اعتراض و موجب 
مراتب را  أنچه نشانی خود را تغییر دهم، فوریه از طريق دفتر خانه خواهد بود و چنايصدور اجرا

همچنین به وزارت متبوع اطلاع دهم. ،به دفترخانه تنظیم كننده سند و دانشگاه محل خدمت  
قطعی  سند رسمی،و اخطاريه ها به محل تعیین شده در  ابلاغیه هادر غیر اين صورت، كلیه 

است و متعهد می شوم مادامی كه تحصیلات خود را تكمیل ننموده و تعهدات خود را در قبال 
ير وزارتخانه ها و ساير وزارت مذكور انجام ننمايم، حق استفاده از بورس يا كمك هزينه سا

ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی  را نداشته و چنانچه معلوم گردد از دو يا چند محل 
بورس يا كمك هزينه تحصیلی دريافت می دارم، كلیه  هزينه ها وكمك های اينجانب،  ،متفاوت

ضامن وصول نمايد.  قطع و وزارت علوم می تواند وجوه هزينه های پرداختی را از اينجانب و يا
 «دانشگاه ايران» ،محل خدمت اينجانب پس از اتمام تحصیلات ،ضمنا به موجب اين سند

«.البته هرگونه تغییر محل خدمت از اختیارات وزارت علوم می باشد .خواهد بود  
 

وزارت علوم با ، دوره دکتری را آغاز می نماید. اما  «دانشگاه سعدی» در  1/7/1323از  مع الوصف، آقای هامون -9

در تاریخ  بورس ایشان را به دلیل اشتغال همزمان بورسیه و هیأت علمی های بورسیه،بررسی مجدد پرونده

و از تاریخ  ، ادامه تحصیل دادهبا پرداخت هزینه به صورت شخصی نامبردهمتعاقبا ، لغو می نماید. 11/4/1329

با  31/1/1321در تاریخ  و می شودمشغول به کار نیز در معاونت پژوهشی دانشگاه سعدی  92/11/1324تا  1/7/1324

موفق به دفاع از ، ”Management“و ”Science now“   مقاله در مجلات خارجیدو پذیرش  گواهی ارائه دو
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علوم، اعتراض و تقاضای رسیدگی وزارت  درمجدداً  ،پس از اتمام تحصیلمشارالیه شود. رساله دکتری خود می

 شود.میبرقرار مجدداً ، بورسیه ایشان 8/7/1321تاریخ  درنموده و نهایتاً پس از بازنگری دوباره، 

 

پس از لغو بورس به دلیل  بورس شدن، عضو هیأت علمی آن بود و ، قبل ازهامون که آقای) «دانشگاه ایران» -3

به  ، حاضرو برقراری مجدد بورسیه اتمام درس مشارالیهپس از  ایشان را لغو نمود(،رارداد پیمانی اشتغال همزمان، ق

 با ابلاغ اخطاری به نامبرده اعلام می نماید «سعدیدانشگاه »یک سال پس از اتمام درس نیز، پذیرش ایشان نمی شود. 

پذیرش های  قرار گرفته و  وزارت علوم  ، دفاع نموده، در بلک لیستهاآن گواهی هایمجلات خارجی که با 

 برای دفاع، مورد قبول نمی باشد. ،مذکور

از جانب سازمان امور  ی موثرو عدم اقدام «یراندانشگاه ا»پس از ناامیدی از پذیرش توسط  ،هامونآقای  

اقدام به طرح  7/8/1327در تاریخ  دانشجویان، برای انجام تعهد بورسی و صدور حکم هیات علمی و اخذ خسارات،

 نماید. می دعوی در شعب دیوان عدالت اداری

 

 

 الت اداری و نظام حقوقی حاکمصلاحیت و تشریفات شکلی طرح دعوی در شعب دیوان عد باتوجه به شرح ماوقع، 

که در سایت دیوان عدالت،  –در فرم دادخواست بدوی دیوان   حمید هامون ها، دادخواستی از جانب آقایبورسیهبر 

 : به ایمیل مسابقات 3/2/27و حداکثر تا  جانب خوانده/ خواندگان تنظیم نموده ای ازو لایحه  -موجود است 

divanedalatmoot@gmail.com   و نحوه مسابقههای قانونی رسیدگی دیوان، د. توجه به ظرفیتارسال نمایی  

ازدهی، ، به ویژه نحوه امتیمنتشره موت کورت دیوان عدالت اداری دانشگاه علامه طباطبائی نکات مشروحه در ضوابط

 شایسته توجه است.

 

 رضی،فسراسر  لهأمس و این منطبق بر واقع نیستندشرح ماجرا و اسامی، جملگی، فرضی بوده و شایان ذکر است، 

  گسترش آموزش حقوق اداری در نظام حقوقی ایران می باشد.گامی درجهت تبیین و
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