مــــحــــل نـــقـــش تـــمـــبـــر
ارجاع می شود.

به شعبه

امضا
رئیس  /معاون دیوان عدالت اداری

تاریخ تقدیم دادخواست :
تاریخ ثبت :

برگ دادخواست تجدید نظر

نام

مشخصات

نام خانوادگی

نام پدر

تجدید نظر خواه

/

شماره ثبت :

شماره ملی

*

/

تاریخ تولد *
(روز/ماه/سال)

/

31

/09990

تابعیت

شغل

حقیقی
نام شرکت /موسسه خصوصی

کد اقتصادی

شماره ثبت شرکت *

نام و نام خانوادگی دارندگان حق امضا

مشخصات
تجدید نظر خواه
حقوقی

نام دستگاه  /سازمان دولتی

شناسه ملی

کد اقتصادی

نام و نام خانوادگی و سمت تقدیم کننده دادخواست (مامور دولت)

شماره تلفن همراه

آدرس پستی(اقامتگاه):

نمابر

آدرس الکترونیکی

وکیل یا نماینده قانونی

شماره ملی

شماره پروانه وکالت

تاریخ اعتبار
پروانه

Email

آدرس پستی  /الکترونیکی  /شماره تلفن همراه (وکیل)

تجدید نظر خوانده :

شعبه صادره کننده رای تجدید نظر خواسته :

شماره و تاریخ رای مورد اعتراض :

تاریخ ابالغ رای مورد اعتراض :

شرح خواسته :

دالیل و جهات تجدید نظر خواهی :

در صورت لزوم از پشت صفحه استفاده شود

امضا /اثرانگشت

محل درج سابقه

* در صورت عدم تکمیل گزینه های ستاره دار امکان ثبت دادخواست وجود ندارد.

تجدید نظر خواه  /وکیل /نماینده قانونی

ادامه دالیل تجدید نظر خواهی

نام خانوادگی :

صحت امضا ء نام :

امضا /اثرانگشت

مورد گواهی است .

شاکی  /وکیل /نماینده قانونی

مستخرج از قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تجدید نظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادره کننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان مستقر در مراکز استانها انجام می گیرد .دادخواستت تجدیتد نظتر بایتد
روی برگه های مخصوص نوشته شود  .مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقتیم ختارا از ایتران دو متاه از تتاریغ ابت  .استت .
تجدید نظر خواه باید رونوشت یا تصتویر خوانتا و گتواهی شتده استناد و متدار ختود را بته انمتمام تصتویر رای متورد اضتترا

پیوستت دادخواستت تجدیتد نظتر نمایتد.

هرگاه دادخواست تجدید نظر خواهی توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی تجدید نظر خواه تقدیم شده باشد باید تصویر یا رونوشتت گتواهی شتده ستند مثبتت ستمت
دادخواست دهنده نیز ضمیمه شود.

آدرس  :تهران – بزرگراه ستاری-بلوار شهید مخبری – نبش ایران زمین
نشانی استع م اینترنتی www.divan-edalat.ir :
تلفن گویا 520 – 00255 :

,

کدپستی

4119995554

info@divan-edalat.ir

شماره تماس 00250 - 9 :

