
 

 

 باسمه تعالی
  

 سمینارارائه دفاع از مقاله به شیوه تغییر  فرم درخواست
 

 ضوابط چکیده 
 

 رییتغ یتقاضا برا است، در صورت دهیگروه رس بیبه تصوجدید سمینار نامه  نییو ابالغ آ یینها بیتصو خیاز تار  شی)موضوع( آنها پ« طرح نامه»که  یانیدانشجو .1
رخواست، با انتخاب مجدد د نیخود را به کارشناس مقاله گروه خود ارائه دهند و در صورت موافقت گروه با ا یدرخواست کتب دیبا ناریسم دیجد وهیاز ش و استفاده وهیش

 را خواهند داشت. وهیش رییامکان تغ د،یدرس جد هحیو پرداخت شهر  ناریدرس سم
)از جمله پرداخت کامل  ناریو ضوابط سم نیقوان هیکل تیتواند با موافقت گروه و رعا یکسب نکرده است، م ی)دفاع از مقاله( نمره قبول نیشیپ وهیکه در ش ییدانشجو .2

 دهد. وهیش ریی( تغناریسم هیشهر 
مجاز کافی مطمئن  را بررسی و قبل از ارائه درخواست از وجود سنواتتحصیل از جمله سنوات مجاز  ،دانشجویان عالقمند به تغییر شیوه باید وضعیت تحصیلی خود .3

 شوند.
 با نظر گروه قابل انجام است.فقط سمینار پذیرش موضوع قبلی جهت ارائه موافقت گروه با درخواست تغییر شیوه، در صورت  .4
نوات، موافقت ز جمله سا الت آموزشی )مشک هس سمینار به واسطانتخاب واحد در در ناشی از تاخیر  (و ... ی در ارائه سمینارکسرنمره، محدودیت زمان)هرگونه عواقب  .5

 ولیتی در این زمینه را نخواهد داشت.باشد و مرکز هیچ مسئبه عهده دانشجو می (درخواست دانشجو و.... گروه در خصوص

 شودتکمیل   دانشجواین قسمت توسط 
  سمینارکارشناس محترم 

 باسالم و احترام 
... مقطع ............حوی ورودی سال ............................. دانش................ به شماره دانشجویی ...........به اطالع می رساند اینجانب ..............................

ود را با موضوع . طرح نامه خ، در تاریخ .........................هآن دانشگا .................................. گرایش......................  رشته رشداکارشناسی
  ییر شیوه ارائه مقاله به سمینارواست تغدرخ ........................... به تصویب گروه رسانده ام و ضمن مطالعه دقیق آیین نامه جدید سمینار، .........................

 را دارم.             یر موضوع  با تغی                         شدهتصویب با حفظ موضوع 
 ............................................ شماره تماس دانشجو:

 
 

 شودتکمیل   گروهاین قسمت توسط 
 سالم علیکم 

      (سمینارارائه مقاله به دفاع از تغییر شیوه )با درخواست دانشجو بدینوسیله 
  شودموافقت میبا حفظ موضوع تصویب شده    
  شودموافقت میموضوع  تغییربا  
   شود نمی موافقت 

:  ت وضیحات
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 

 
 

 

 امضاء و تاریخ
 نام ونام خانوادگی دانشجو

    

 امضاء و تاریخ
 مدیرگروهنام ونام خانوادگی 


