
 EP/F014شناسه مدرک:

 (1931)بهار  1ویرایش: 
 2از  1شماره صفحات: 

 باسمه تعالی

 کاربرگ درخواست تغییر شیوه

  و قبل از آن(  39)ورودی  دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

 آموزش دانشکده مستقل/ پردیس محترم اداره

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

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

 را دارم.  پژوهشی  -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

 : استوضعیت تحصیلی دانشجو به شرح زیر 
 

 پژوهشی: -از آموزش محور به آموزشی  همتقاضیان تغییر شیو 
 واحد درسی غیر جبرانی را در دو ترم اول تحصیلی گذرانده است.  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 یت سازمان سنجش()پرینت گرفته شده از سا ضمناَ کارنامه نهایی دانشجو
 

  پژوهشی به آموزش محور:  -آموزشی متقاضیان تغییر شیوه از 

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

 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:
    

 

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

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

  قرار گرفت / قرار نگرفت. دانشکده بررسی و مورد موافقتشماره................ مورخ....................... شورای گروه/

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

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

 تاریخ:                                  استاد راهنما:                  ینام و نام خانوادگی و امضا

 تاریخ:                                   نام و نام خانوادگی رئیس بخش:                        

 تاریخ:                                                   :معاون دانشکدهنام و نام خانوادگی مدیر گروه مستقل/ 
 

 محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه  مدیریت

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

 وضعیت دانشجو در سیستم گلستان تغییر یابد. است دستور فرمایید 
 

 تاریخ:                             / پردیس:معاون دانشکده مستقلنام و نام خانوادگی 

 

 ارجاع به اداره آموزش دانشکده مستقل/ پردیس جهت درج در پرونده 
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 غییر شیوه دانشجویان کارشناسی ارشدآیین نامه ت
 

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

و پژوهشـی معـاون آموزشـی  مسـتقل/ تواند با داشتن شرایط ذیل و موافقت شورای گـروهارشد تنها یک بار میدانشجو در طول دوره کارشناسی*

پژوهشی یا بالعکس در همان کد رشته تغییر شیوه  -محور به آموزشی، از شیوه آموزشآموزشی و پژوهشی دانشکده مستقل / پردیسدانشکده و شورای 

 دهد.

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

سهمیه، رشته و شیوه مـورد تقاضـا در همـان سـال در دانشـگاه یـزد  ب( رتبه آزمون ورودی متقاضی، از رتبه آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در

 تر نباشد.پایین

شود. لذا با توجه به حداکثر مدت مجـاز تحصـیل، بایسـتی امکـان گذرانـدن پ( سنوات تحصیلی دانشجو در شیوه قبلی به شیوه جدید منتقل می

 .نامه مورد نیاز در شیوه جدید را داشته باشدواحدهای درسی/پایان

باید در چارچوب مقررات شـورای تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه  /دانشکده  مستقل پژوهشی، گروه -محور به آموزشیت( در تغییر شیوه از آموزش

 دانشجو را مشخص و در صورتجلسه گروه ذکر نماید. یاستاد راهنما

نامۀ خـود اقـدام ت مقرر نسبت به تصویب پیشنهادیۀ پایانث( در تغییر شیوه از آموزش محور به آموزشی ـ پژوهشی، دانشجو موظف است در مهل

 شود. نماید در غیر این صورت مشمول قانون جریمۀ عدم تصویب به موقع پیشنهادیه می

شیوه  تواند با درخواست کتبی و هماهنگی استاد راهنما بهنامه خود دفاع کند میج( چنانچه دانشجوی آموزشی، پژوهشی نتواند یا نخواهد از پایان

نامه دروس مرتبط با رشته تحصیلی را اخـذ نمایـد. آموزشی تغییر شیوه داده و در مدت مجاز تحصیل، طبق نظر گروه آموزشی، معادل تعداد واحد پایان

شود. نوع شیوه آموخته میتمام واحدهای درسی خود را بگذراند در شیوه آموزشی دانش 61در این شرایط در صورتی که دانشجو با میانگین کل حداقل 

 شود.آموختگی در دانشنامه قید میدانش

هـای مانند، نباید از حداقل افراد تعیـین شـده بـرای تشـکیل کـالسک شیوه باقی مییجایی متقاضیان، در چ( تعداد دانشجویانی که پس از جابه .

 کارشناسی ارشد کمتر باشد.

تعهد دارند با اعالم موافقت دستگاه اجرایی مربوط و رعایت کلیه شـرایط ایـن تبصـرۀ  ح( تغییر شیوه دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص

 امکان پذیر است.

که بر اساس اعالم سازمان سـنجش، دانشـجو رتبـه قبـولی شـیوه  یخ( در تغییر شیوه از آموزش محور به آموزشی ـ پژوهشی و بالعکس، در صورت

که دانشجو از نوبت اول به نوبت دوم تغییر شیوه دهد موظف بـه پرداخـت  یابد. در صورتیتغییر شیوه میرا کسب کرده باشد به همان نوبت  مورد تقاضا

 های دوره تحصیلی است. شهریه تمام نیمسال

و د( اگر بر اساس اعالم سازمان سنجش، دانشجو رتبه قبولی شیوه آموزشی ـ پژوهشی را در یک کد رشته کسب نکرده باشد، در صورتی که دانشج

درصـد  61ف یـدر رد یواحد درسی غیر جبرانی دوره آموزشـی را بـا موفقیـت گذرانـده باشـد و معـدل و 61تا پایان نیمسال دوم تحصیل خود حداقل 

ی تواند درخواست تغییر شیوه نماید. بر اساس این بند بـه ازای هـر کـد رشـته و هـر ورودباشد، می یوه و همان سال ورودیان برتر در همان شیدانشجو

شوند و موظف به پرداخت شهریه تمام نفر مجاز به تغییر شیوه هستند. دانشجویان مشمول این بند پس از تغییر شیوه نوبت دوم محسوب می 3حداکثر 

 های دوره تحصیلی هستند.نیمسال

ید مدیر گروه مستقل / دانشکده )پس از های تغییر شیوه در صورتی قابل بررسی است که با رعایت کلیه شرایط این تبصره، پس از تائذ( درخواست

روز قبل از ثبت نام نیمسال سوم به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال  61کسب نظر شورای گروه مستقل / دانشکده( همراه با مدارک الزم حداکثر 

 گردد.
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 ابد و پس از آن حق بازگشت به شیوه قبلی را ندارد.یال میر( در صورت موافقت با تقاضای تغییر شیوه، دانشجو در سیستم گلستان به شیوه جدید انتق


