
 سمه تعالیاب

  51شناسه:ک/

 درخواست تغییر شیوه کاربرگ 

 دانشجویان کارشناسی ارشد
 (5693بهار )ویرایش 

 
 تحصیالت تکمیلی

 شماره:
 تاریخ :

 پیوست:

 آموزش دانشکده مستقل/ پردیس محترم اداره

................ ..................... دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ............................................... به شماره دانشجویی..........اینجانب..................

/ از  آموزش محور  پژوهشی به -آموزشی .......... با اطالع کامل از قوانین آموزشی، درخواست تغییر شیوه از.....گرایش .............

  را دارم. پژوهشی  -آموزش محور به آموزشی 

 دد.ضمناً با عنایت به تعهد اینجانب به دستگاه اجرایی ................................، نامه موافقت این دستگاه به پیوست ارسال می گر
 

 دانشجو: ینام وامضا                                            

  تاریخ:                                                    

 دانشکده...................................محترم / معاون  مستقل محترم گروه ریمد

 : استصیلی دانشجو به شرح زیر وضعیت تح
 

 پژوهشی: -از آموزش محور به آموزشی  متقاضیان تغییر شیوه 
  .ه استواحد درسی غیر جبرانی را در دو ترم اول تحصیلی گذراند 61دانشجو حداقل تعداد 

  . های خود در دو ترم اول تحصیلی استدانشجو دارای رتبه ............................ در بین ورودی

 صیلی خود را در شیوه آموزشی ـ پژوهشی در دانشگاه یزد داراست. حدانشجو حداقل نمرۀ قبولی الزم برای رشته ت

 تعداد دانشجویان پژوهش محور: ................................         .............               ......تعداد دانشجویان آموزش محور: ..............

 گردد. به پیوست ارسال می سازمان سنجش(سایت )پرینت گرفته شده از  ضمناَ کارنامه نهایی دانشجو
 

  پژوهشی به آموزش محور:  -آموزشی متقاضیان تغییر شیوه از 

 سنوات مجاز امکان گذراندن کلیه دروس خود را دارد. دانشجو در 

 شیوۀ تحصیلی مورد درخواست در حال حاضر در دانشگاه یزد دایر است. 

 ...تعداد دانشجویان پژوهش محور: .............................         .............               ......تعداد دانشجویان آموزش محور: ..............
 

 تاریخ:                            :نام و نام خانوادگی رئیس آموزش دانشکده مستقل / پردیس
    
 

  دانشکده مستقل / پردیس...................................معاون محترم 

درخواست تغییر شیوه دانشجوی مذکور در ... به عنوان استاد راهنمای دانشجو ............................................با عنایت به موافقت آقای/خانم

  بررسی و مورد موافقت قرار گرفت / قرار نگرفت. دانشکدهجلسه شماره................ مورخ....................... شورای گروه/

 نامه بگذراند: واحد پایان به جایمطابق با سرفصل وزارت متبوع و مصوبات گروه همچنین مقرر شد دانشجو دروس زیر را 

 ..........................................ـ. ............3.............. ............................ـ .............2...................... ....................ـ  .............6نام و شماره درس:   
 

 تاریخ:                                                   د راهنما:استا ینام و نام خانوادگی و امضا

 تاریخ:                                   نام و نام خانوادگی رئیس بخش:                        

 تاریخ:                                                   :دانشکدهمعاون نام و نام خانوادگی مدیر گروه مستقل/ 
 

 محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه  مدیریت

پردیس دانشکده مستقل / شورای درخواست تغییر شیوه دانشجوی مذکور در جلسه ................................ با با عنایت به موافقت 

 . تغییر یابدوضعیت دانشجو در سیستم گلستان خواهشمند است دستور فرمایید 
 

 تاریخ:                             / پردیس:دانشکده مستقلمعاون نام و نام خانوادگی 

 

 مستقل/ پردیس جهت درج در پرونده ارجاع به اداره آموزش دانشکده 
 



 یر شیوه دانشجویان کارشناسی ارشدآیین نامه تغی
 

 ست.یها و برعکس امکان پذیر نوهتغییر از شیوه پژوهشی به سایر شی*

و معـاون آموزشـی  مسـتقل/ شـورای گـروهتواند با داشتن شرایط ذیل و موافقـت ارشد تنها یک بار میدانشجو در طول دوره کارشناسی*

در همان کـد پژوهشی یا بالعکس  -محور به آموزشی، از شیوه آموزشآموزشی و پژوهشی دانشکده مستقل / پردیسو شورای  دانشکدهپژوهشی 

 رشته تغییر شیوه دهد.

 الف( ادامه تحصیل متقاضی در شیوه قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد.

ب( رتبه آزمون ورودی متقاضی، از رتبه آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه، رشته و شیوه مورد تقاضا در همان سـال در دانشـگاه 

 تر نباشد.یزد پایین

شود. لذا با توجه به حـداکرر مـدت مجـاز تحصـیل، بایسـتی امکـان یلی دانشجو در شیوه قبلی به شیوه جدید منتقل میپ( سنوات تحص

 نامه مورد نیاز در شیوه جدید را داشته باشد.گذراندن واحدهای درسی/پایان

 شـورای تحصـیالت تکمیلـیب مقـررات باید در چارچو /دانشکده  مستقل پژوهشی، گروه -محور به آموزشیت( در تغییر شیوه از آموزش

 دانشجو را مشخص و در صورتجلسه گروه ذکر نماید. یدانشگاه استاد راهنما

نامـپ ت به تصـویب پیشـنهادیپ پایـانبیوه از آموزش محور به آموزشی ـ پژوهشی، دانشجو موظف است در مهلت مقرر نسدر تغییر ش ث(

 شود. میجریمپ عدم تصویب به موقع پیشنهادیه خود اقدام نماید در غیر این صورت مشمول قانون 

و هماهنگی استاد راهنما تواند با درخواست کتبی دفاع کند می نامه خودچنانچه دانشجوی آموزشی، پژوهشی نتواند یا نخواهد از پایان ج(

نامـه دروس مـرتبط بـا رشـته به شیوه آموزشی تغییر شیوه داده و در مدت مجاز تحصیل، طبق نظر گروه آموزشی، معـادل تعـداد واحـد پایـان

واحدهای درسی خود را بگذراند در شـیوه آموزشـی  امتم 61تحصیلی را اخذ نماید. در این شرایط در صورتی که دانشجو با میانگین کل حداقل 

 شود.آموختگی در دانشنامه قید میشود. نوع شیوه دانشآموخته میدانش

ل کـالسیتشک افراد تعیین شده برای حداقلد از ینبا ،مانندیم یباقوه یشک ی، در جایی متقاضیانجابهپس از که  یانیتعداد دانشجو (چ .

 ر باشد.ارشد کمت یکارشناس یها

ن یـط ایه شرایت کلیرعا و مربوط ییاعالم موافقت دستگاه اجرا خاص تعهد دارند با ییاجرا یکه به دستگاهها یانیوه دانشجویر شییتغ (ح

 ر است.یامکان پذ تبصرۀ

 قبـولیرتبـه و که بر اساس اعالم سازمان سنجش، دانشج یصورتدر و بالعکس، در تغییر شیوه از آموزش محور به آموزشی ـ پژوهشی  (خ

که دانشجو از نوبـت اول بـه نوبـت دوم تغییـر شـیوه دهـد  یابد. در صورتیرا کسب کرده باشد به همان نوبت تغییر شیوه می شیوه مورد تقاضا

 است.  های دوره تحصیلیتمام نیمسالموظف به پرداخت شهریه 

در صـورتی  ،کسب نکـرده باشـددر یک کد رشته پژوهشی را  ـ دانشجو رتبه قبولی شیوه آموزشی اگر بر اساس اعالم سازمان سنجش، (د

در  یو معـدلدوره آموزشی را بـا موفقیـت گذرانـده باشـد و غیر جبرانی واحد درسی  61دانشجو تا پایان نیمسال دوم تحصیل خود حداقل  که

بر اساس این بند بـه ازای هـر  .نمایدیر شیوه تواند درخواست تغیمی، باشد یورودسال و همان  وهیش در همان ان برتریدانشجودرصد  61 فیرد

 و شـوندمی محسوبنوبت دوم پس از تغییر شیوه بند این  مشمولدانشجویان  .هستندتغییر شیوه نفر مجاز به  3داکرر کد رشته و هر ورودی ح

 هستند.های دوره تحصیلی موظف به پرداخت شهریه تمام نیمسال

مسـتقل /  مـدیر گـروهد یـ، پـس از تا هتبصـرن یـط ایه شـرایـت کلیاست که با رعا یقابل بررس یوه در صورتیر شییتغ یهادرخواست (ذ

اداره  بـه قبـل از ببـت نـام نیمسـال سـومروز  61حـداکرر  همراه با مـدار  الزم (گروه مستقل / دانشکده)پس از کسب نظر شورای  دانشکده

 .گردد ارسالدانشگاه  یلیالت تکمیتحص

وه یحق بازگشت به شـابد و پس از آن یدانشجو در سیستم گلستان به شیوه جدید انتقال میوه، یر شییتغ یتقاضادر صورت موافقت با  (ر

 را ندارد. یقبل

 
 

  

 


