باسمه تعالی
فرم درخواست تغییر شیوه دفاع از مقاله به ارائه سمینار
چکیده ضوابط
 .1دانشجویانی که «طرح نامه» (موضوع) آنها پیش از تاریخ تصویب نهایی و ابالغ آیین نامه جدید سمینار به تصویب گروه رسیده است ،در صورت تقاضا برای تغییر
شیوه و استفاده از شیوه جدید سمینار باید درخواست کتبی خود را به کارشناس مقاله گروه خود ارائه دهند و در صورت موافقت گروه با این درخواست ،با انتخاب مجدد
درس سمینار و پرداخت شهریحه درس جدید ،امکان تغییر شیوه را خواهند داشت.
 .2دانشجویی که در شیوه پیشین (دفاع از مقاله) نمره قبولی کسب نکرده است ،می تواند با موافقت گروه و رعایت کلیه قوانین و ضوابط سمینار (از جمله پرداخت کامل
شهریه سمینار) تغییر شیوه دهد.
 .3دانشجویان عالقمند به تغییر شیوه باید وضعیت تحصیلی خود ،از جمله سنوات مجاز تحصیل را بررسی و قبل از ارائه درخواست از وجود سنوات مجاز کافی مطمئن
شوند.
 .4در صورت موافقت گروه با درخواست تغییر شیوه ،پذیرش موضوع قبلی جهت ارائه سمینار فقط با نظر گروه قابل انجام است.
 .5هرگونه عواقب (کسرنمره ،محدودیت زمانی در ارائه سمینار و  )...ناشی از تاخیر در انتخاب واحد درس سمینار به واسطه مشکالت آموزشی ( از جمله سنوات ،موافقت
گروه در خصوص درخواست دانشجو و )....به عهده دانشجو میباشد و مرکز هیچ مسئولیتی در این زمینه را نخواهد داشت.
این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود
کارشناس محترم سمینار
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