
کد موضوع 

در سامانه سمپ
شکایت/  عناوین موضوعات خواسته 

اعتراض به رأي كميسيون بدوي يا تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري002130

(اجباری)تصویر مصدق رای

(اجباری) گواهی قطعیت حکم

(اجباری)تصویر مصدق ابالغ نامه ابالغ شده 

(اختیاری)دالیل دال بر ذینفعی

سایر ضمائم

:متن دادخواست

 ریاست محترم دیوان عدالت اداری                                     

، مبنی بر ............... مورخ ............... به  شماره ..................... تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری / کمیسیون بدوی احتراما، به استحضار می رساند رأی صادره از

و خارج از حدود اختیارات و صالحیت های قانونی این کمیسیون، مندرج  (قوانین و مقررات مربوط)................ ، با توجه به مدارک و ادله ابرازی، مغایر ......................................

تجدیدنظر / بنابر مراتب فوق، رسیدگی و صدور رای مبنی بر نقض رای صادره از کمیسیون بدوی. در قوانین مربوط می باشد و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است

.ماده صد قانون شهرداری مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 4شماره پرونده استنادی. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

اعتراض به راي كميسيون آبهاي زيرزمينی سازمان آب002395

(اجباری )تصویر مصدق رای 

(اجباری)تصویر مصدق نظریه کمیسیون صدور پروانه ها 

(اجباری )گواهی قطعیت حکم 

(اجباری)تصویر مصدق ابالغ نامه ابالغ شده 
سایرضمائم

:متن دادخواست

  ریاست محترم دیوان عدالت اداری                                      

 ماده واحده قانون تعیین 5موضوع تبصره ....................   احتراما، به استحضار می رساند رأی صادره از کمیسیون آب های زیر زمینی سازمان آب استان 

، مغایر قوانین و خارج از ......................................، مبنی بر ............... مورخ ...............  ، به  شماره 1389تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 

بنابر مراتب فوق و . حدود اختیارات و صالحیت های قانونی این کمیسیون، مندرج در قوانین مربوط می باشد و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است

.با توجه به مدارک و ادله ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر نقض رای صادره از کمیسیون آب های زیر زمینی سازمان آب مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 4شماره پرونده استنادی. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1




رک ،  منضمات مورد نیاز  و کلیشه متن  دادخواست اه مربوط هب   فهرست  مدا

لت اداری 30 کایت دیوان عدا  موضوع رپ ش

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات
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کد موضوع 

در سامانه سمپ
شکایت/  عناوین موضوعات خواسته 

 اعتراض به آراي قطعی هيات هاي بدوي و تجديد نظر حل اختالف مالياتی002174

(اجباری)تصویرمصدق رای 

(اجباری )گواهی قطعیت حکم 

(اجباری)تصویر مصدق ابالغ نامه ابالغ شده 

سایرضمائم

:متن دادخواست

 

  ریاست محترم دیوان عدالت اداری                                      

اقدام به صدور رای مبنی بر  ............... در تاریخ  (دستگاه مربوط)..................... تجدیدنظر حل اختالف مالیاتی / احتراما، به استحضار می رساند هیات بدوی

شرایط مقرر قانونی در آن رعایت نشده است که این امر ........................... و به سبب  (قوانین و مقررات مربوط)........................ نموده است که مطابق ................... 

الزام به اصالح رای / بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر نقض.  منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است

.  مذکور، مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 4شماره پرونده استنادی. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

 قانون شهرداري77اعتراض به رأي كميسيون ماده 002132

(اجباری)تصویر مصدق رای 

(اجباری)گواهی قطعیت حکم 

(اجباری)تصویر مصدق ابالغ نامه ابالغ شده 

(اختیاری)دالیل دال بر ذینفعی

سایر ضمائم

:متن دادخواست

  ریاست محترم دیوان عدالت اداری                                       

، مبنی بر ............... مورخ ............... به  شماره .....................  قانون شهرداری77احتراما، به استحضار می رساند رأی صادره از کمیسیون ماده 

و خارج از حدود اختیارات و صالحیت های قانونی این  (قوانین و مقررات مربوط)................ ، با توجه به مدارک و ادله ابرازی، مغایر ......................................

بنابر مراتب فوق، رسیدگی و صدور رای مبنی بر نقض رای . کمیسیون، مندرج در قوانین مربوط می باشد و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است

. قانون شهرداری مورد استدعا است77صادره از کمیسیون  ماده 

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 4شماره پرونده استنادی. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

اعتراض به آراء قطعی سازمان تعزيرات حکومتی001111

(اجباری)تصویر مصدق رای 

(اجباری)تصویرمصدق ابالغنامه ابالغ شده 

(اجباری )گواهی قطعیت حکم 

سایرضمائم

:متن دادخواست

 

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری                                    

، با توجه به ادله و .........................................، مبنی بر ............ مورخ ............ احتراما، به استحضار می رساند  رأی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی به شماره 

و خارج از حدود اختیارات و صالحیت های قانونی این سازمان مندرج در قوانین مربوط می باشد و  (قوانین و مقررات مربوط)................ مدارک ابرازی، مغایر 

بنابر مراتب فوق، رسیدگی و صدور رای مبنی بر نقض رأی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی مورد استدعا .  منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است

.است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 4شماره پرونده استنادی. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات
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کد موضوع 

در سامانه سمپ
شکایت/  عناوین موضوعات خواسته 

 قانون شهرداري99 ماده 3 ذيل بند 2اعتراض به رأي كميسيون تبصره 002134

(اجباری)دالیل دال بر ذینفعی

(اجباری)تصویر مصدق رای 

(اجباری)تصویر مصدق ابالغ نامه ابالغ شده 

(اجباری)جواز ساخت

سایرضمائم

:متن دادخواست

  ریاست محترم دیوان عدالت اداری                                     

اخذ جریمه در / مبادرت به صدور رای مبنی بر قلع بنا..............  قانون شهرداری 99 ماده 3 ذیل بند 2احتراما، به استحضار می رساند کمیسیون تبصره 

در حالی که تخلفی در ساخت و ساز اینجانب ارتکاب نیافته است و رای مزبور وفق قوانین و مقررات مربوط صادر نشده .  خصوص ملک اینجانب نموده است

بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال رای معترض عنه .  و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است

.مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 4شماره پرونده استنادی. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

الزام به صدور پروانه ساختمانی 002138

(اجباری)دالیل دال بر ذینفعی

(اجباری)نسخه آخرین طرح مصوب

(اجباری)برگه استعالم از شهرداری

سایرضمائم

:متن دادخواست

                                                     

   ریاست محترم دیوان عدالت اداری                                    

 قانون شهرداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی 100 و 55علی رغم تکالیف مقرر در مواد  مواد  ........................... احتراماً، به استحضار می رساند شهرداری 

قوانین و مقررات )................ برای افراد واجد شرایط و استحقاق و درخواست اینجانب از صدور پروانه ساختمانی خودداری نموده است که این امر مغایر 

بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی برالزام به .  می باشد و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است  (مربوط

. صدور پروانه ساختمانی مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 4شماره پرونده استنادی. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

اعتراض به مبالغ اضافه دريافتی گمركی و بهره آن و الزام به استرداد002180

(اجباری)رسید پرداخت وجه 

سایرضمائم

:متن دادخواست

 

  ریاست محترم دیوان عدالت اداری                                       

از  (دلیل دریافت).............................. تحت عنوان .................... مبلغ  (دستگاه طرف شکایت).......................... احتراماً، به استحضار می رساند به موجب تصمیم 

اینجانب اخذ شده  است که با توجه به قوانین و مقررات قانونی اخذ مبالغ مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دستگاه ذی ربط بوده و منجر به 

بنابر مراتب فوق و با عنایت به الزام قانونی مقرر در این خصوص و مطابق ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی . تضییع حقوق اینجانب شده است

.مبنی بر الزام به استرداد مبالغ دریافتی مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 4شماره پرونده استنادی. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات
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کد موضوع 

در سامانه سمپ
شکایت/  عناوین موضوعات خواسته 

اعتراض به رأي شوراي عالی مالياتی002175

(اجباری)تصویرمصدق رای 

(اجباری )گواهی قطعیت حکم

(اجباری)تصویر مصدق ابالغ نامه ابالغ شده 

سایرضمائم

:متن دادخواست

 

  ریاست محترم دیوان عدالت اداری                                  

قوانین و )........................ نموده است که مطابق ...... اقدام به صدور رای مبنی بر  ............... احتراما، به استحضار می رساند شورای عالی مالیاتی در تاریخ 

بنابر .  شرایط مقرر قانونی در آن رعایت نشده است که این امر منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است........................... و به سبب  (مقررات مربوط

.  الزام به اصالح رای مذکور ، مورد استدعا است/مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر نقض

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 4شماره پرونده استنادی. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع33  اعتراض به راي هيات نظارت موضوع ماده 002158

(اجباری)سندرسمی مالکیت 

(اجباری)تصویر مصدق رای

(اجباری)گواهی قطعیت حکم 

(اجباری )تصویر مصدق ابالغ نامه ابالغ شده 

سایرضمائم

:متن دادخواست

  ریاست محترم دیوان عدالت اداری                                     

     

، ............ مورخ ............  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به شماره 33احتراما، به استحضار می رساند رای صادره از هیات نظارت موضوع ماده 

و خارج از حدود اختیارات و صالحیت های  (قوانین و مقررات مربوط)........................ ، با توجه به ادله و مدارک ابرازی، مغایر .........................................مبنی بر 

بنابر مراتب فوق، رسیدگی و صدور رای مبنی بر نقض .  قانونی این هیات مندرج در قوانین مربوط می باشد و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است

. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مورد استدعا است33رای معترض عنه هیات نظارت موضوع ماده 

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 4شماره پرونده استنادی. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

الزام به تبديل وضعيت قراردادي به پيمانی002496

(اجباری)قرارداد

(اختیاری)برگه ثبت نام آزمون 

(اختیاری)کارنامه آزمون 

سایر ضمائم

:متن دادخواست

 

                  رياست محترم ديوان عدالت اداري                                    

 (قوانین و مقررات مربوط)..................... سال سابقه خدمت می باشم و مطابق .............. با ..................... احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب مستخدم قراردادی  

علی رغم تکلیف قانونی مقرر در این زمینه، دستگاه طرف شکایت از تبدیل وضعیت اینجانب خودداری نموده است . واجد شرایط تبدیل وضعیت به پیمانی می باشم

بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای . که این امر مغایر قوانین و مقررات مربوط بوده و منجر به تضییع حقوق اینجانب شده است

.مبنی بر الزام دستگاه طرف شکایت به تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی به مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات
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کد موضوع 

در سامانه سمپ
شکایت/  عناوین موضوعات خواسته 

 الزام به پرداخت كمک هزينه مهدكودک002528

(اجباری) حکم کارگزینی

(اجباری)شناسنامه 

سایر ضمائم

متن دادخواست

                                      

                                                           رياست محترم ديوان عدالت اداري

، با عنایت به این که دارای فرزند خردسال هستم، (دستگاه طرف شکایت)......................... قراردادی / پیمانی/ احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب، کارمند رسمی

 هیات 3/2/1384 مورخ 32794ت/5285 و مصوبه شماره 1386  قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 78استحقاق دریافت کمک هزینه مهدکودک مندرج در ماده 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، را 24/12/1388 مورخ 912 و 911 و مصرح در رای وحدت رویه شماره 1384وزیران با موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 

پیرو تقاضای مطرح در این خصوص، دستگاه مزبور بدون ارائه دلیلی موجه، از پرداخت این کمک هزینه خودداری نموده است که با عنایت به تکلیف . دارا هستم

بنابر مراتب فوق و  مطابق ادله و . قانونی مقرر در این خصوص، استحقاق و درخواست اینجانب، این امر مغایر قانون بوده و منجر به تضییع حقوق اینجانب شده است

.مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر الزام به پرداخت کمک هزینه مهدکودک مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

 الزام به پرداخت حقوق و مزاياي معوقه002047

(اجباری) حکم کارگزینی

(اجباری)فیش حقوقی 

سایر ضمائم

:متن دادخواست

 

               رياست محترم ديوان عدالت اداري                                    

مکلف است حقوق و مزایایی به شرح  (دستگاه مربوط)........................ (قوانین و مقررات مربوط).................... احتراماً، به استحضار می رساند مستند به 

پیرو تقاضای مطرح در این خصوص، نهاد مزبور از پرداخت آنها . به اینجانب پرداخت نماید که به تعویق افتاده است........................... بابت .................................... 

بنابر مراتب فوق و مطابق ادله و . خودداری نموده است که با عنایت به قوانین و مقررات مربوط، این امر مغایر قانون بوده و منجر به تضییع حقوق اینجانب شده است

.مدارک، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

 الزام به اعطاي تسهيالت رفاهی در دستگاه هاي اجرايی002040

(اجباری) حکم کارگزینی

(اختیاری)فیش حقوقی 

سایر ضمائم

:متن دادخواست

 

              رياست محترم ديوان عدالت اداري                                    

علی رغم تکلیف قانونی مقرر و استحقاق و درخواست اینجانب، در اعطای تسهیالت رفاهی به اینجانب  (دستگاه مربوط)..........احتراما، به استحضار می رساند 

بنابر مراتب فوق و با توجه به .  می باشد و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است (قوانین و مقررات مربوط )............. خودداری نموده است که این امر مغایر 

ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر الزام به اعطای تسهیالت رفاهی مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات

www.g
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کد موضوع 

در سامانه سمپ
شکایت/  عناوین موضوعات خواسته 

 الزام به پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا002512

(اجباری) حکم کارگزینی

سایر ضمائم

متن دادخواست

        رياست محترم ديوان عدالت اداري                                                

                                         

در ............................ ، در پست .........................الی ....................... از تاریخ  (دستگاه طرف شکایت ).......................  احتراما، به استحضار می رساند اینجانب در 

 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 68 ماده 1مندرج در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا موضوع بند  (شهر محل خدمت).................... 

پیرو درخواست مطرح در این خصوص، دستگاه طرف شکایت بدون .  اشتغال داشته و استحقاق دریافت فوق العاده  مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا  را دارم

ارائه دلیلی موجه، از پرداخت این فوق العاده خودداری نموده که با عنایت به تکلیف قانونی مقرر در این خصوص، استحقاق و درخواست اینجانب، این امر مغایر قانون 

بنابر مراتب فوق و  مطابق ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر الزام به پرداخت فوق العاده مناطق . بوده و منجر به تضییع حقوق اینجانب شده است

.کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا  مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

 الزام به اصالح حکم بازنشستگی002391

(اجباری)حکم کارگزینی

(اجباری)حکم بازنشستگی

سایر ضمائم

متن دادخواست

                                      

                                                           رياست محترم ديوان عدالت اداري

علی رغم تکالیف قانونی مقرر و استحقاق و درخواست اینجانب، از اصالح حکم بازنشستگی خودداری نموده (دستگاه مربوط )........احتراما، به استحضار می رساند 

بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی .  است که این امر مغایر قوانین و مقررات مربوط می باشد و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است

.و صدور رای مبنی بر الزام به اصالح حکم بازنشستگی مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

 اعتراض به رأي هيأت بدوي يا تجديدنظر رسيدگی به تخلفات اداري كاركنان دولت002061

(اجباری)تصویر مصدق رای

(اجباری)گواهی قطعیت حکم 

(اختیاری)تصویر مصدق ابالغ نامه ابالغ شده 

(اختیاری)حکم کارگزینی

سایر ضمائم

:متن دادخواست

 

    رياست محترم ديوان عدالت اداري                                                  

............... مورخ ............... در رای قطعی شماره .................. وزارت / تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان /  احتراماً، به استحضار می رساند هیات بدوی

نموده است که با توجه به مدارک و ادله ابرازی، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات و صالحیت های ...................................... مبادرت به اتخاذ رای مبنی بر 

بنابر مراتب فوق، رسیدگی و صدور رای مبنی بر نقض رای صادره . قانونی این هیات، مندرج در قوانین مربوط می باشد و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است

.تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مورد استدعا است/ از هیات بدوی

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

مدارک و منضمات

مدارک ومنضمات

مدارک و  منضمات

www.g
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کد موضوع 

در سامانه سمپ
شکایت/  عناوین موضوعات خواسته 

بازگشت به كار كاركنان/  الزام به اعاده به خدمت 002010

(اجباری)حکم کارگزینی

سایر ضمائم

:متن دادخواست

 

            رياست محترم ديوان عدالت اداري                                    

این تکلیف قانونی را دارد که در صورت درخواست اعاده  (قوانین و مقررات مربوط)........................ مطابق (دستگاه مشتکی عنه  ).........احتراما، به استحضار می رساند

پیرو تکلیف قانونی مقرر، استحقاق و درخواست اینجانب در این خصوص، دستگاه مربوط بدون ارائه دلیلی . به کار متقاضی واجد شرایط، وی را به خدمت اعاده نماید

بنابر مراتب فوق و با توجه به . موجه از پذیرش درخواست و اعاده به خدمت اینجانب خودداری نموده است که منجر به تضییع حقوق قانونی اینجانب منجر شده است

.ادله و مدارک ابرازی رسیدگی و صدور رای مبنی بر الزام دستگاه مربوط به پذیرش درخواست و اعاده به خدمت اینجانب مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

الزام به پذيرش و استخدام002034

(اجباری)برگه ثبت نام آزمون

(اجباری)کارنامه آزمون 

سایر ضمائم

:متن دادخواست

 

                رياست محترم ديوان عدالت اداري                                    

شرکت و مراحل استخدام در دستگاه طرف شکایت را با موفقیت ......  مورخ ............... به عنوان داوطلب در آزمون .............. احتراما، به استحضار می رساند اینجانب 

 این قانون، پذیرفته شدن 44 و 42 در مواد 1386مطابق قواعد مقرر برای استخدام در دستگاه های تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب . طی نمودم

در امتحان عمومی و امتحان یا مسابقه تخصصی و واجد بودن شرایط مقرر در ماده نخست، شرایط الزم برای پذیرش و استخدام اشخاص عنوان گردیده است که 

اینجانب واجد شرایط فوق بوده ام و اقدام حاضر دستگاه طرف شکایت در عدم استخدام اینجانب در حالی که واجد تمامی شرایط قانونی اعم از عمومی و اختصاصی 

بنابر مراتب فوق، با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر . هستم، مغایر قوانین و مقررات مربوط و موجب تضییع حقوق مکتسبه بنده است

.الزام دستگاه طرف شکایت به پذیرش و استخدام مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

 الزام به احتساب سنوات خدمتی002026

(اجباری)حکم کارگزینی

(اجباری)تاییدیه سوابق مربوطه 

سایر ضمائم

متن دادخواست

                                      

                                                 رياست محترم ديوان عدالت اداري

احتراما، به استحضار می رساند دستگاه مربوط علی رغم تکلیف قانونی مقرر و استحقاق و درخواست اینجانب، از احتساب سنوات خدمت  خودداری نموده است که این 

بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، .  می باشد و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است (قوانین و مقررات مربوط ).................... امر مغایر 

.رسیدگی و صدور رای مبنی برالزام به  احتساب سنوات خدمت مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات

www.g
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کد موضوع 

در سامانه سمپ
شکایت/  عناوین موضوعات خواسته 

اعتراض به رأي هيأت تشخيص يا رأي هيأت حل اختالف اداره كار و امور اجتماعی002096

(اجباری)حل اختالف / رای هیات تشخیص

(اجباری)گواهی قطعیت حکم  

(اجباری)تصویر مصدق ابالغ نامه ابالغ شده 

سایر ضمائم

متن دادخواست

                                      

                                                           رياست محترم ديوان عدالت اداري

، مبنی بر ............ مورخ ............ به شماره ........... حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی / احتراما، به استحضار می رساند  رأی صادره از هیأت تشخیص

، با توجه به ادله و مدارک ابرازی، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات و صالحیت های قانونی این هیأت  مندرج در قوانین مربوط می .........................................

حل اختالف اداره کار و / بنابر مراتب فوق، رسیدگی و صدور رای مبنی بر نقض رأی صادره از هیأت تشخیص.  باشد و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است

.امور اجتماعی، مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

002069

 

الزام به پذيرش و احتساب سوابق بيمه اي

(اجباری)حل اختالف / رای هیات تشخیص

(اجباری)نظریه کمیسیون بررسی سوابق بیمه ای تامین اجتماعی

سایر ضمائم

متن دادخواست

                                      

                                                     رياست محترم ديوان عدالت اداري

با عنایت به واجد . به عنوان سوابق بیمه پردازی می باشد.................. مکلف به پذیرش و احتساب  (دستگاه مربوط)............... احتراماً، به استحضار می رساند مطابق  

شرایط بودن اینجانب در این خصوص و پیرو درخواست مطرح در این خصوص، دستگاه مربوط علی رغم تکلیف قانونی مقرر و استحقاق اینجانب، از پذیرش و 

بنابر مراتب فوق . احتساب آن به عنوان سوابق بیمه خودداری نموده است که این امر مغایر قوانین و مقررات مربوط بوده و منجر به تضییع حقوق اینجانب شده است

.و مطابق ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر الزام دستگاه مشتکی عنه به پذیرش و احتساب موارد مذکور در سوابق بیمه پردازی مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات
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کد موضوع 

در سامانه سمپ
شکایت/  عناوین موضوعات خواسته 

الزام دستگاه اجرايی به پرداخت حق بيمه و الزام تامين اجتماعی به دريافت و ايجاد سابقه000112

(اجباری)نظریه کمیسیون بررسی سوایق بیمه ای تامین اجتماعی

(.انتخاب یکی به اجبار است-  از بین این موارد یکی به اختیار )(فیش حقوقی/حکم کارگزینی)

سایر ضمائم

متن دادخواست

                                      

                                                           رياست محترم ديوان عدالت اداري

مکلف به پرداخت حق بیمه و سازمان تامین اجتماعی نیز ملزم به دریافت  (قوانین و مقررات مربوط)........................ مطابق .................. احتراما، به استحضار می رساند 

سازمان تامین اجتماعی از انجام تکلیف / علی رغم تکلیف قانونی مقرر در این خصوص، استحقاق و درخواست اینجانب، دستگاه مربوط.  آن و ایجاد سابقه می باشد

بنابر مراتب فوق و مطابق ادله و مدارک . مزبور خودداری نموده است که این امر مغایر قوانین و مقررات مربوط بوده و منجر به تضییع حقوق اینجانب شده است

.دریافت حق بیمه و ایجاد سابقه مورد استدعا است/ ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر الزام مشتکی عنه به پرداخت حق بیمه

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

002025

 

 الزام به اعطاي مرخصی زايمان 

(اجباری)شناسنامه 

(اجباری )گواهی والدت 

(.انتخاب یکی به اجبار است-  از بین این موارد یکی به اختیار ) (قرارداد/ حکم کارگزینی )

(اختیاری)لیست بیمه 

سایر ضمائم

متن دادخواست

                                      

                                                           رياست محترم ديوان عدالت اداري

 ماده واحده قانون 2 و  تبصره 1374احتراماً، به استحضار می رساند با عنایت به شمول قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 

 ، دستگاه مربوط علی رغم تکلیف قانونی به اعطای مرخصی زایمان و استحقاق و درخواست اینجانب، بدون ارائه 1392اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 

بنابر مراتب فوق و با . دلیلی موجه با این درخواست مخالفت نموده است که این امر مغایر قوانین و مقررات مربوط بوده و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است

.توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور حکم در خصوص الزام مشتکی عنه به اعطای مرخصی زایمان مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات
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کد موضوع 

در سامانه سمپ
شکایت/  عناوین موضوعات خواسته 

002063
اعتراض به راي قطعی هيات تشخيص مطالبات سازمان تامين  اجتماعی

(بدوي،تجديدنظر،همعرض)
(اجباری )تصویر مصدق رای 

(اجباری )گواهی قطعیت حکم

(اجباری)تصویر مصدق ابالغ نامه ابالغ شده 

سایر ضمائم

متن دادخواست

                                      

                                                           رياست محترم ديوان عدالت اداري

، مبنی ............ مورخ ............ همعرض تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به شماره / تجدید نظر/ احتراماً، به استحضار می رساند  رأی صادره از هیأت بدوی

، با توجه به ادله و مدارک ابرازی، مغایر قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات و صالحیت های قانونی این هیأت مندرج در قوانین مربوط می ......................بر 

همعرض / تجدید نظر/ بنابر مراتب فوق، رسیدگی و صدور رای مبنی بر نقض رأی صادره از هیأت بدوی.  باشد و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است

.تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

الزام به برقراري مستمري از كار افتادگی از سوي تامين اجتماعی002070

(اجباری)تصویر مصدق رای کمیسیون پزشکی 

(اختیاری)لیست بیمه ی سه ماه آخر از  یکسال آخر منتهی به از کارافتادگی 

سایر ضمائم

متن دادخواست

                                      

                                                           رياست محترم ديوان عدالت اداري

                                                      

مکلف است مستمری ازکارافتادگی را در خصوص افراد واجد شرایط  (قوانین و مقررات مربوط)........................ احتراماً، به استحضار می رساند تامین اجتماعی مطابق 

اما دستگاه مزبور علی رغم تکلیف قانونی مقرر در این خصوص، استحقاق و درخواست اینجانب، از برقراری مستمری مذکور . مقرر در قوانین مربوط، برقرار نماید

بنابر مراتب فوق و مطابق ادله و مدارک ابرازی، . خودداری نموده است که این امر مخالف قوانین و مقررات مربوط بوده و منجر به تضییع حقوق اینجانب نموده است

. رسیدگی و صدور رأی مبنی بر الزام به برقراری مستمری ازکارافتادگی مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات
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کد موضوع 

در سامانه سمپ
شکایت/  عناوین موضوعات خواسته 

(فرزندان ، همسر ، والدين ) الزام به برقراري حقوق وظيفه وراث متوفی از سوي تامين اجتماعی 002467

(اجباری)گواهی حصر وراثت

(اجباری)گواهی فوت 

(اختیاری)لیست  بیمه ی سه ماه آخر از  یکسال آخر منتهی به فوت

سایر ضمائم

متن دادخواست

 

رياست محترم ديوان عدالت اداري                                                           

دستگاه مزبور علی . مکلف به برقراری حقوق وظیفه وراث متوفی می باشد (قوانین و مقررات )......................... احتراماً، به استحضار می رساند تامین اجتماعی مطابق 

والدین متوفی، از برقراری حقوق وظیفه خودداری نموده است که این / همسر/فرزند................... رغم تکلیف قانونی در این خصوص، استحقاق و درخواست اینجانب 

بنابر مراتب فوق و مطابق ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر . امر مغایر قوانین و مقررات مربوط بوده و منجر به تضییع حقوق اینجانب شده است

.الزام دستگاه مشتکی عنه به برقراری حقوق وظیفه مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

 اعتراض به عدم برقراري مستمري بازنشستگی و الزام به برقراري آن توسط تأمين اجتماعی001038

(اجباری)لیست بیمه 

(اختیاری )حکم بازنشستگی 

سایر ضمائم

متن دادخواست

                                      

                                                           رياست محترم ديوان عدالت اداري

مکلف به برقراری حقوق بازنشستگی در خصوص مشمولین واجد شرایط  (قوانین و مقررات مربوط)................. احتراما، به استحضار می رساند تامین اجتماعی مطابق 

علی رغم تکلیف قانونی مقرر، استحقاق و درخواست اینجانب، دستگاه مربوط از برقراری حقوق مزبور خودداری نموده است که این امر مغایر قوانین و .  می باشد

بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی به اعتراض به عدم . مقررات مربوط بوده و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده و مورد اعتراض است

.  برقراری حقوق بازنشستگی و صدور رای مبنی بر الزام دستگاه مشتکی عنه به برقراری آن مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات
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کد موضوع 

در سامانه سمپ
شکایت/  عناوین موضوعات خواسته 

الزام به احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زيان آور براي مشمولين قانون كار002570

(اجباری)تصویر رای کمیته مشاغل سخت و زیان آور 

(اختیاری)لیست بیمه

سایر ضمائم

متن دادخواست

                                      

                                                           رياست محترم ديوان عدالت اداري

مکلف به احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و   (دستگاه مربوط)..................... ، (قوانین و مقررات مربوط).................. احتراما، به استحضار می رساند مطابق 

دستگاه مربوط  علی رغم الزام  قانونی مقرر و درخواست و استحقاق اینجانب، از احتساب آن خودداری نموده است که این امر مغایر قوانین و مقررات . زیان آور است

بنابر مراتب فوق و مطابق ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر الزام دستگاه مشتکی عنه به . بوده و منجر به تضییع حقوق اینجانب شده است

.احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

الزام به صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت وزيان آور براي مشمولين قانون كار002569

(اجباری)تصویر رای کمیته مشاغل سخت و زیان آور 

(اجباری)قرارداد

(اختیاری)لیست بیمه 

سایر ضمائم

متن دادخواست

                                      

                                                           رياست محترم ديوان عدالت اداري

مشغول به کار بوده و کمیتة تشخیص مشاغل سخت و زیان آور شغل ........... در ........ به مدت ....... لغایت ....... احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب از تاریخ 

جزء مشاغل سخت و زیان آور قلمداد نموده است؛ اما دستگاه مربوط علی رغم الزام قانونی مقرر و درخواست و استحقاق ............ اینجانب را به موجب تصمیم شماره 

اینجانب، از صدور حکم بازنشستگی ناشی از اشتغال به شغل سخت و زیان آور خودداری نموده است که این امر مغایر قوانین و مقررات مربوط بوده و منجر به تضییع 

بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی برالزام به صدور حکم بازنشستگی ناشی از اشتغال به .  حقوق اینجانب گردیده است

.  شغل سخت و زیان آور مورد استدعا است

دالیل و اقدامات 

مورد تقاضا
درخواست استعالم. 5شماره پرونده استنادی. 4معرفی به پزشک. 3درخواست کارشناسی. 2مطالبه اسناد و مدارک . 1

مدارک و منضمات

مدارک و منضمات
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