موسسه آموزش عالي عمران و توسعه
(غير انتفاعي – غير دولتي)

فرم درخواست تغییر شیوه آموزشي -پژوهشي به شیوه آموزشي مطابق ماده  25آییننامه کارشناسي ارشد به شماره 2/165242

مدیر محترم تحصيالت تکميلي
با سالم و احترام
اینجانب  ...................................................دانشجوی رشته  ...............................................به شماره دانشجویي  .........................................تقاضا
دارم با درخواست تغيير شيوه تحصيلي اینجانب مطابق ماده  25آیيننامه آموزشي از شيوه آموزشي -پژوهشي به شيوه آموزشي موافقت فرمایيد.

امضاء دانشجو
تاریخ
مدیر محترم تحصيالت تکميلي
با سالم و احترام
اینجانب  .................................................استاد راهنمای پایان نامه دانشجو خانم/آقای  ...............................................با توجه به تقاضای دانشجو و
با عنایت به ماده  25آیيننامه شماره  2/165242موافقت خود را با درخواست نامبرده اعالم ميدارم.
امضاء استاد راهنما
تاریخ
مدیر محترم تحصيالت تکميلي
با سالم و احترام
خواهشمند است نسبت به درخواست دانشجوی فوق بررسي و اعالم نظر فرمایيد.
ریز نمرات به پيوست ميباشد.
کارشناس تحصيالت تکميلي
امضاء و تاریخ
رأی شورای تحصيالت تکميلي موسسه
درخواست فوق در جلسه شماره  .............مورخ  ...............................مطرح و طبق ماده  25آیين نامه آموزشي سال 94
موافقت ⃝  /مخالفت ⃝ شد.
مدیر تحصيالت تکميلي
امضاء و تاریخ

موسسه آموزش عالي عمران و توسعه
(غير انتفاعي – غير دولتي)

فرم تعهد تغییر شیوه آموزشي -پژوهشي به شیوه آموزشي مطابق ماده  25آییننامه کارشناسي ارشد به شماره 2/165242

مدیر محترم تحصيالت تکميلي
با سالم و احترام
اینجانب  .....................................................دانشجوی رشته  ...................................................به شماره دانشجویي  .........................................تعهد
مي نمایم با توجه به عدم توانایي و تمایل در انجام پایان نامه کارشناسي ارشد ،نسبت به تغيير شيوه آموزشي خود بنا به درخواست اینجانب از
شيوه آموزشي -پژوهشي به شيوه آموزشي هيچ گونه اعتراضي ندارم و با اخذ دروس تعيين شده جایگزین واحد پایان نامه موافقت مي نمایم.

امضاء دانشجو
تاریخ
با درخواست خانم/آقای  ............................................... ..دانشجوی رشته  ..............................................در خصوص تغيير شيوه آموزشي و اخذ
دروس ذیل با توجه به مصوبه شورای تحصيالت تکميلي موافقت ميگردد.

امضاء مدیر گروه
تاریخ
تاییدیه امور مالي

با درخواست آقا/خانم  ...........................برای اخذ شيوه آموزش محور از نظر مالي موافقت ميشود.
امضا کارشناس امور مالي
تاریخ
دروس ارائه شده جایگزین واحد پایان نامه در نيمسال  ..............سال تحصيلي  .......................رشته  .................................................بر اساس
مصوبه شورای تحصيالت تکميلي به شرح ذیل مي باشد.
................................................................................................................. -1
................................................................................................................. -2

کارشناس تحصيالت تکميلي
امضاء و تاریخ

