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 راهامنی طرح دادخواست در دویان عدالت اداری

 (1392مصوب  الت و آینی دادریس دویان عدالت اداریاساس قاونن تشکی بر)

 طرح دادخواست:الف
  :برگ دادخواست -1

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست  16بر اساس ماده  1-1
 است که باید به زبان فارسی بر روی برگه های مخصوص چاپی تنظیم شود. 

 برای دانلود برگ دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری کلیک کنید

 :است ذیل  شرح به فارسی زبان به دادخواست فرم تکمیل ۱-۲

 (دیوان قانون ۱۸ ماده وفق: )شاکی مشخصات -۲

 ،استان نام: شامل کامل نشانی) اقامتگاه و تابعیت شغل، کدملی، تولد، تاریخ پدر، نام خانوادگی، نام نام،: حقیقی اشخاص ۲-۱
 ۴ و ۶ – ۵ و ۰ یا و ۳ و ۲ اعداد بین که طوری به باشد دقیق بایست می پالک ،منزل پالک شماره ،کوچه ،خیابان، میدان ، شهر نام

 .(نشود اشتباه

 .کند اعالم را خود نمابر یا همراه تلفن شماره یا الکترونیکی پست نشانی پستی، نشانی بر عالوه دتوان می شاکی

 امضنا  صناحبان ملنی کند) و تمناس تلفنن شماره اصلی، اقامتگاه ثبت، شماره نام،( ۰خصوصی حقوق: )حقوقی اشخاص ۲-۲
گهی طبق آور تعهد اسناد و اوراق  (رسمی روزنامه در تغییرات آخرین آ

گهی ارائه ۲-۳  و ها کارگاه برای معتبر تولیدی پروانه ها، شرکت برای آن تغییرات آخرین به منضم رسمی روزنامه در ها شرکت ثبت آ
 .است الزامی کسبه برای معتبر کسب پروانه

گهی درج عدم درصورت ۲-۴  .است الزامی خصوصی نهادهای و اتمؤسس برای اساسنامه ارائه ،رسمی روزنامه در ثبت آ

 (بودن دارا صورت در: )دادگستری وکیل مشخصات -۳

 .شاکی قانونی نماینده یا و مقام قائم یا وکیل اقامتگاه و خانوادگی ونام نام ۳-۱
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 دادخواسنت سنمت مثبت رونوشت باید باشد شده تقدیم شاکی قانونی نماینده یا و مقام قائم یا وکیل توسط دادخواست هرگاه ۳-۲
 .گردد ضمیمه نیز دهنده

 حندود تنظیمنی رسنمی وکالتنامنه در است الزم و بدهد وکالت دادگستری یک پایه وکالی به دتوان می شاکی: اینکه توضیح ۳-۳
 پس در وکالت نیز و  آن پیگیری یا و اداری عدالت دیوان در شکایت طرح در وکالت موضوع وکالت، مدت و زمان وکیل، اختیارات

 .باشد آمده کامل شفافیت و روشنی به شکایت از انصراف یا شکایت گرفتن

 .نمایند وکالت در دیوان توانندمی سرپرست و وکیل معرفی با وکالت کارآموزان: تبصره

 ثالن  شنخ  و خصوصنی بخن  شنرکت مندیرعامل ینا قنیم وصی، ولی، قانونی، نماینده وکیل، عنوان به که کسانی همچنین
 ارسنال دادخواسنت ضنمیمه به مصدق صورت به را خود سمت ۀدهند نشان مدارک حتما   بایستی ،نمایند دعوی اقامه خواهند می

 .کنند

 :شکایت طرف مشخصات-۴

 .امکان صورت در دولت مأمور خدمت محل دقیق نشانی و سمت خانوادگی، نام و نام ۴-۱

 (.اداری عدالت دیوان قانون ۱۰ ماده موضوع یها دستگاه) شکایت طرف دستگاه کامل نام ۴-۲

 :وخواسته شکایت موضوع-۵

 که دادخواست یک ضمن در متعدد های خواسته طرح از االمکان حتی. باشد منجز و صریح بایست می خواسته و شکایت موضوع
 .(دیوان قانون ۳۱ ماده) فرمایید خودداری ندارند ارتباط یکدیگر با

 :شکایت شرح-۶

 از پس حتما   و باشد امالیی غلط و خوردگی خط از عاری و مبهم غیر و چکیده مطالب  و شود اجتناب طوالنی های متن نوشتن از
 .گردد تصحیح ،چینی حروف

 .دادخواست ذیل حقوقی شخ  مهر و امضا  یا وی قانونی نماینده یا مقام قائم یا وکیل یا شاکی انگشت اثر یا امضا  ۶-۱

 :استناد مورد دالیل و مدارک -۷

 

http://www.ekhtebar.com


 راهامنی طرح دادخواست در دویان عدالت اداری

3 
 

 .باشد نسخه یک عالوه هب شکایت طرف تعداد به باید پیوستی ضمائم و مدارک کلیه و دادخواست ۷-۱

 تصنویر و شنود دادخواسنت پیوسنت اسنتناد منورد مدارک و اسناد شده گواهی و خوانا تصویر یا رونوشت ،قانون ۲۰ ماده برابر ۷-۲
 عمومی گاههای داد دفاتر یا و استانها مراکز در مستقر اداری دفاتر یا دیوان شعب دفاتر یا خانه دبیر وسیله به باید مدارک رونوشت

 باشند شنده تهینه کشنور از خارج در که صورتی در و شود تصدیق عمومی و دولتی های واحد یا شاکی وکیل یا رسمی اسناد دفاتر
 در و شنود گنواهی اسالمی جمهوری های نمایندگی دفاتر یا کنسولگریها یا ها سفارتخانه از یکی دفتر در باید اصل با آن مطابقت
 برابر تا کند ذکر دادخواست ذیل کند ارایه را آنها از تصویری نتواند شاکی یا ناشد ممکن شاکی سوی از مدارک تصدیق که صورتی
 .گردد اقدام فوق ماده ۲ تبصره

 ملی وکارت شناسنامه تصویر ۷-۳

 بنرگ ینک پیوسنت دسنته هر و تفکیک حضوری، غیر و حضوری صورت به دیوان به ازتحویل قبل ضمائم و مدارک کلیه :تذکر
 .گردد دادخواست

 (دیوان ۱۹ ماده: )دادرسی هزینه -۸

 روی بنر ریال هزار دویست و بدوی مرحله در اصلی دادخواست اول صفحه روی بر دادگستری تمبر ریال هزار یکصد الصاق ۸-۱
 . ست الزامی خواهی نظر تجدید دادخواست

 .گردد الصاق آنها روی بر بایستی که بوده گستری داد تمبر ریال هزار پنج پیوستی اوراق و مدارک از یک هر تصدیق هزینه ۸-۲

 (اداری عدالت دیوان قانون ۱۰ ماده دو بند موضوع: )دادخواست تقدیم مهلت -۹

 خنارج مقیم افراد برای و ماه سه کشور داخل اشخاص برای اداری مراجع قطعی تصمیمات و آرا به راجع دادخواست تقدیم مهلت
 امنور در انقنالب و عمنومی دادگاههای دادرسی آیین قانون مطابق مربوط مرجع قطعی تصمیم یا رأی ابالغ تاریخ از ماه ۶ کشور
 قابنل دینوان در مزبنور مندت ظنرف آنهنا تصنمیم ینا رأی کهکنند  تصریح خود تصمیم یا دررأی مکلفند مزبور مراجع. است مدنی

 ابنالغ موضنوع به ابتدا در دیوان شعبه ،بنماید آنرا از اطالع عدم ادعای ذینفع و نبوده واقعی ابالغ که مواردی در. است اعتراض
 منالک منککور مهلت ،اند داشته را بیشتری مهلت در شکایت حق قبال   اشخاصی سابق قانون موجب به که مواردی در و رسیدگی
 .(دیوان قانون ۱۶ ماده ۲ تبصره) است محاسبه
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 استانها در مستقر آن اداری دفاتر یا دیوان خانه دبیر به سفارشی پست وسیله به بایست می وضمایم دادخواست تنظیم از پس -۱۰
 و الکترونیکنی پست طریق از ارسال یا و خانه دبیر در دادخواست ثبت تاریخ. شود ارسال دیوان به الکترونیکی پست به یا و تحویل

 (.دیوان قانون ۲۳ ماده وفق. )شد خواهد محسوب دادخواست تقدیم ،تاریخ سفارشی پست به آن تسلیم یا

 ینا و بهشنت خیابنان شنهر پارک غربی جنوب ظلع نشانی به تهران در دیوان مرکزی خانهدبیر  به حضوری مراجعه صورت در -۱۱
 شنعبه نینز و دادخواسنت تقندیم تاریخ بر مشتمل ای، رایانه رقمی ۱۶ رسید ها استان مراکز در واقع ها استان در دیوان اداری دفاتر

 پیگیری منظور به دیوان به تقدیمی پرونده مشخصات رسید نگهداری که شود می تسلیم شما به خانه دبیر سوی از کنندهرسیدگی
 ۵۱۲۰۰ شنماره بنا یدتوان می نمایید ارسال پستی را دادخواست که صورتی در و است ضروری شعبه دیوان رسانی اطالع پایگاه یا از

 .شوید مطلع پرونده رمز و رقمی ۱۶ شماره از ۳۰۰۰۹۶۹۹ به پیامک ارسال با یا و نموده حاصل تماس

 .دهید پاسخ صادقانه )اید؟ داشته را اداری  عدالت دیوان در شکایت طرح سابقه کنون تا آیا( دادخواست صدر الؤس به -۱۲

 اجنرای که شود مدعی آن از پس یا خود شکایت طرح ضمن شاکی چنانچه است موقت دستور صدور درخواست دیگر نکته -۱۳
 آن جبنران کنه گنردد منی خسنارتی ورود سنبب اشنخاص توسنط وظیفه انجام از خودداری یا قطعی یآرا یا تصمیمات یا اقدامات

 شنکایت طنرح از پس موقت دستور صدور تقاضای چنانچه. کند موقت دستور صدور تقاضای دتوان می است، متعسر یا غیرممکن
 . نیست دادرسی هزینه پرداخت مستلزم درخواست این شود ارائه دیوان به رسیدگی، ختم از قبل تا باید گیرد صورت اصلی

  ب: مدارک الزم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها
 (؛کمیسیون ماده صد )بدوی و تجدیدنظر یارائه آرا -۱
 ؛کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد رأی در مورد رأی قطعیتارائه گواهی  -۲
 ؛(ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت )نقل و انتقاالت سند -۳
  .تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان -۴

 ۷۷صادره )توسط شهرداری یا کمیسیون مربوطه( ماننند کمیسنیون مناده  رأی توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید
 .ضمیمه شود

  :پ: مدارک الزم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش
 ؛(گزینی مبدا ومقصدارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی )حکم کار  :درخواست هزینه سفر -۱
 ؛به همراه حکم کارگزینی رأی حکم اخراج صادره با ابالغیه:موضوع اخراج از محل خدمت -۲
 ؛آخرین حکم کارگزینی شاکی :یدرخواست تبدیل وضعیت استخدام -۳
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آزمنون  کارکنان غیر ستادی وزارت آموزش و پنرورش طنرف شنکایت خنود را اداره کنل اسنتان محنل خندمت ینا اسنتانی کنه -۴
 .استخدامی بر قرارنموده است قرار دهند

  ت: مدارک الزم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره اکر و اموراجامتعی
 ؛حل اختالف های تشخی  و تئارائه آرا  هی -۱
زنامنه های تشخی  و حل اختالف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صنادر شنده باشند، ارائنه رو  ئتهی یآرا که در صورتی -۲

ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسنب معتبنر بنرای کسنبه  منضم به آخرین تغییرات برای شرکترسمی 
 .الزامی است

 .مککور الزامی است رأی ارائه گواهی قطعیت ،ت تشخی  به علت عدم اعتراض قطعی شده باشدئهی رأی که در صورتی تذکر:

  اجامتعی تأمنیرائه دادخواست به طرفیت سازمان ت اث: مدارک الزم جه

 : درخواست سنوات بازنشستگی -۱

 ؛حکم بازنشستگی ۱-۱
 ؛مدارک پرداخت حق بیمه ۲-۱
 .تصویر صفحه اول دفترچه بیمه ۳-۱

 : درخواست احتساب حق بیمه -۲

 ؛شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است که در صورتیاداره کار،  رأی ۱-۲
 ؛شاکی در استخدام کشوری بوده است که در صورتیحکم کارگزینی  ۲-۲
 .مدارک پرداخت حق بیمه ۳-۲

 : درخواست مستمری از کارافتادگی -۳

 (؛آرا  کمیسیون های پزشکی )بدوی و تجدیدنظر ۱-۳
 ؛مدارک پرداخت حق بیمه ۲-۳
 .مدارک کارگزینی ۳-۳
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 : درخواست برقراری مستمری توسط وراث -۴

 ؛گواهی انحصار وراثت ۱-۴
 .مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی ۲-۴

 : درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث -۵

 ؛مدارک پرداخت حق بیمه ۱-۵
 ؛ائه فی  حقوقی قبل از قطع مستمریار  ۲-۵
 .گواهی انحصار وراثت ۳-۵

  ی رسیدگی به تخلفات اداریها هیئت ی ت اعرتاض به آراج: مدارک الزم جه
 ؛قطعی بدوی و تجدیدنظر رأی تصویر مصدق -۱
 (.مدارک استخدامی )احکام کارگزینی -۲

نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراج یا ابالغیه حکم را به همنراه حکنم کنارگزینی  تذکر:
 .پیوست دادخواست نمایند

  چ: مدارک الزم برای سایر موارد
 ؛بدوی و تجدیدنظر یآرا :بوط به سازمان تعزیرات حکومتیموضوعات مر  -۱
کنارگزینی و سنایر مسنتندات  حکنم(:درخواست تبدیل وضعیت استخدامی )از قراردادی یاا ییماانی باه رسامی -۲

 ؛مربوطه
 ؛بدوی و تجدیدنظر یآرا :های گزینش تئاعتراض به آراء هی -۳
گ: های دولتای استخدامی دستگاهشدگان در آزمون  اعتراض به عدم یذیرش قبول -۴ ، هنی آزمنون اسنتخدامیآ

 ؛در آزمون و مدارک قبولی در آزمونمدارک شرکت 
 .حکم بازنشستگی و سایر مستندات ی:مربوط به سازمان بازنشستگی کشور  موضوعات  –۵
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  ح: موضوعات مروبط به اکرکنان نظایم و انتظایم
 .غیه حکم به انضمام حکم کارگزینیی، حکم اخراج یا ابالمدارک استخدام ت:اعتراض به اخراج از محل خدم -۱
 .غیه حکم به انضمام حکم کارگزینیمدارک استخدامی، حکم اخراج یا ابال :آور زیان مشاغل سخت و -۲
 .غیه حکم به انضمام حکم کارگزینیمدارک استخدامی، حکم اخراج یا ابال :العاده حق اشعه درخواست فوق -۳
  .مدارک استخدامی، حکم اخراج یا ابالغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی :های اداری کمیسیوناعتراض به آرای  -۴
  .مدارک استخدامی، حکم اخراج یا ابالغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی ت:درخواست اعاده به خدم -۵
آن شغل یا تخص  حکم کارگزینی که در  :آور و انتظامی برای مشاغل سخت و زیاندرخواست نیروهای نظامی  -۶

 .شده باشد و مستندات استحقاق شاکیشاکی قید 
شده حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخص  شاکی قید  :درخواست نیروهای نظامی و انتظامی درخصوص اشعه -۷

 .باشد و مستندات استحقاق شاکی
تجدیندنظر، حکنم  وآرای قطعنی بندوی  :هاای اداری کمیسایون یاعتاراض نیروهاای نظاامی وانتظاامی باه آرا -۸

  .کمیسیون مربوطه قید شده باشد و مستندات مورد شکایت رأی کارگزینی که در آن
ع رابطنه اسنتخدامی و سنایر مندارک مربنوط بنه علنت قطن:درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظاامی و انتظاامی -۹

 .مستندات
 .مه بانکی و سایر مدارک و مستنداتنا نامه، ضمانتاظهار  :گمرک -۱۰
 .کمیسیون و سایر مستندات رأی :ها قانون شهرداری مستقر در استانداری ۹۹ماده  ۳بند  ۲کمیسیون تبصره  -۱۱
گهی آزمون، مدارک شرکت در آ ر:سازمان سنجش آموزش کشو -۱۲  .قبولی در آن و سایرمستندات وزمون آ
گهنی آزمنون،  :کارشناسایشدگان در مقاطع باالتر از  ها درخصوص عدم یذیرش قبول اقدامات دانشگاه -۱۳ آ

 (.مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن )کارنامه
 .بدوی و تجدیدنظر و سایر مستندات قطعیآرای  :های مالیاتی اعتراض به آراء کمیسیون -۱۴
 .ارک مربوط به عضویت و سایر مدارکمد :اعتراض به آراء کمیسیون نظارت وهیئت عالی نظارت اصناف -۱۵
: ۱۳۷۱اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییار کااربری اراضای در طارح هاادی روساتایی مصاوب ساال  -۱۶

 .ون، اسناد مالکیت و سایر مستنداتمصوبه کمیسی
اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قاانون حفاک کااربری اراضای زراعای و باغهاا در خاارج از محادوده  -۱۷

 .یت و سایر مستنداتکمیسیون، مدارک مالک رأی :قانونی شهر و شهرک ها
 :قانون توزیع عادالنه آب -۱۸
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کمیسنیون،  نظنر :اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور یروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی -۱-۱۸
 .مدارک مالکیت و مستندات

نفنری،  پننج هیئت رأی نفری، سه هیئت رأی : ۲۰و  ۱۹ی سه نفری موضوع مادتین ها هیئتاعتراض به نظر  -۲-۱۸
 .اد مالکیت و مستندات داشتن حقابهاسن

 :اعتراض به اعالم بستر و حریم رودخانه و نهر )طبیعی و سانتی( و مسایل و مارداب و برکاه طبیعای -۳-۱۸
گهی مربوط، نظر کمیسیون ماده   .، مدارک مالکیت و سایر مستنداتنامه آیین ۴آ

سای  و فعالیات دفااتر خادمات مساافرت أنظاارت بار ت ناماه آیین»میته فنی موضوع کی اعتراض به آرا -۱۹
 .میته فنی، پروانه و سایر مستنداتک رأی :«هوایی و جهانگردی

 یآرا :سیسااات ایرانگااردی و جهااانگردیأبناادی و تغییاار درجااه ت درجااه»اعتااراض بااه نظاار کمیساایون  -۲۰
 .، مدارک استخدامی و سایر مستنداتکمیسیون رأی سرا، خانه یا مهمان ی بدوی و تجدیدنظر، پروانه مهمانها کمیسیون

 .، مدارک استخدامی و سایر مستنداتکمیسیون رأی :رسیدگی به شکایات جانبازان ۱۶کمیسیون ماده  -۲۱

 .رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است در تمام موارد فوق عالوه بر مدارک و مستندات مرقوم، :تذکر

  راهامنی طرح دادخواست اعاده دادریس -خ

دادخواست اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی با رعایت موارد مربوط به تنظیم دادخواست بدوی در این قانون با ذکر جهتی 
 برابنر دادخواسنتاینن  هزینه .گردد می تقدیم رأی ۀکننددر صا دبیر خانه و سپس به شعبه که موجب اعاده دادرسی شده است به 

 طنرفین از غینر دیگنری شنخ  توسنط عننوان هنی  به آن باشد و ورود به  دیوان می تجدیدنظره تقدیم دادخواست به شعب هزین
 .نیست ممکن آنان قانونی نماینده یا و مقام قائم یا وکیل دعوی،

  :جهات اعاده دادرس به شرح ذیل است

 ؛حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد –الف
 ؛شدان بیشتر از خواسته صادر شده باحکم به میز -ب
 ؛در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد -پ
شعبه ینا شنعبه دیگنر صنادر  حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبال  توسط همان -ت

 ؛آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشدبدون  ،متعارض بوده شده است
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حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صنالح قنانونی ثابنت  -ث
 ؛شده باشد

ابنت شنود اسنناد و کننده اعاده دادرسی باشند و ث دست آید که دلیل حقانیت درخواستپس از صدور حکم، اسناد و دالیلی به  -ج
 .دالیل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است

شنعبه در خصنوص  رأی ، بیست روز از تاریخ ابنالغقانون این( ۹۸ماده )« پ»تا « الف»مهلت تقدیم دادخواست در مورد بندهای 
  است.، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی قانوناین ( ۹۸ماده )« ج»تا « ت»بندهای 

  د: جلب ثالث

، ادرسنی الزم بدانندف شنکایت را بنه دهرگاه شاکی جلب شخ  حقیقی و یا حقوقی دیگر ی غینر از طنر  ،نونقا ۵۴مطابق ماده 
به همراه دادخواست اولیه یا دادخواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواسنت اصنلی، تقاضنای خنود را  تواند می

 . کند اسخ کتبی دادخواست خود را با موضوع فوق تقدیمضمن پ تواند میو طرف شکایت نیز  کند تسلیم دبیر خانه دیوان

  ذ: ورود ثالث

خنود حقنی قاینل باشند ینا در رای این قانون چنانچه شخ  ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعب دینوان بن ۵۵مطابق ماده 
رعاینت اصنول دادرسنی دینوان وارد  ابنا تقدیم دادخواست بنه دبیرخاننه و تواند ب می ،شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند محق

 .دعوی شود

  ر: اعرتاض ثالث

به حقوق اینن شنخ   که در صورتیشعب دیوان که بدون دخالت فرد ثال  ذینفع صادر شده باشد  یآرا ،این قانون ۵۷وفق ماده 
  است.خلل وارد شود ظرف دو ماه از تاریخ اطالع از حکم قابل اعتراض 

  شعب بدوی دویانی از آرا  تجدیدنظرخواهیص: راهامنی طرح دادخواست 

نمایننده قنانونی آنهنا، ینا مقام  قائم ادر خواست یکی از طرفین یا وکیل یشعب بدوی دیوان از تاریخ اجرای این قانون به  یکلیه آرا
دو مناه از  ظنرف قیم خارج از ایرانروز و افراد م ۲۰ظرف  اشخاص مقیم ایران هستند. تجدیدنظرخواهی در شعب نظر قابل تجدید

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84/
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خواهی نظر تجدیند ،یا دبیر خانه یا دفاتر اداری دینوان رأی ۀکنندصادر  ۀبا تقدیم دادخواست به دفتر شعب د تامهلت دارن تاریخ ابالغ
 رأی و شنماره و تناریخ تجدیندنظرگاه در آن مشخصات و اقامت وهای مخصوص نوشته شود  دادخواست فوق باید روی برگه. دکنن

خواهی و سایر نظر و دالیل و جهات تجدید رأی غخواسته و تاریخ ابالبه همراه  نظرتجدید رأی ۀکنندشعبه صادر  ،خواستهظر نتجدید
 (.قانون دیوان ۶۵. )ماده شودکه در دادخواست بدوی الزم و ضروری است، رعایت  مواردی

 

 مخصوص دیوان عدالت اداری کلیک کنید تجدیدنظر برای دانلود برگ دادخواست

 

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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