
 پژوهشی به آموزشی و بالعکس -تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان از آموزشی

 در مقطع کارشناسی ارشد 

 
 مقدمه

به منظور   شورای برنامه ریزی آموزش عالی  15/1/1388ناپیوسته مصوب  آئین نامه کارشناسی ارشد    16ماده    2در اجرای تبصره  

 پژوهشی به آموزش محور و بالعکس شیوه نامه زیر تنظیم گردید.-تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان از شیوه آموزشی

 

 پژوهشی به آموزش محور- شرایط و فرآیند تبدیل وضعیت از شیوه آموزشی .1 ماده

 شرایط بررسی تقاضا نامه .1.1

در زمانبندی معمول و وفق مقررات آموزشی انجام پژوهشی که امور آموزشی و پژوهشی خود را -دانشجویان شیوه آموزشی

( را طی ماه آخر و قبل از شروع 1توانند تقاضانامه تبدیل شیوه تحصیل به آموزش محور )فرم پیوستداده باشند، می

 امتحانات نیمسال دوم تحصیل، تکمیل و پس از تأیید مدیر گروه آموزشی به معاونت آموزشی دانشکده ارائه کنند. دانشکده

تقاضانامه خارج از بازه زمانی فوق، فقط  موظف است موافقت یا عدم موافقت را تا آخر امتحانات ترم به دانشجو ابالغ نماید.

 در موارد خاص، به تشخیص شورای گروه و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده،  قابل بررسی خواهد بود.

 پژوهشی به آموزش محور- آموزشیفرآیند بررسی تبدیل شیوه تحصیل از   .1.2

پس از تأیید مدیر گروه )در قالب فرمی که بدین منظور طراحی شده است( تقاضانامه دانشجو  .1.2.1

آموزشی، در شورای آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکده بررسی و در صورت تصویب، تبدیل شیوه 

 انجام می شود.

آموزش محور دانشجو باید به میزان   پژوهشی به-در صورت تصویب تبدیل شیوه تحصیل از آموزشی .1.2.2

معادل واحدهای پایان نامه و سایر واحدهای پژوهشی براساس شیوه نامه دوره های آموزش محور 

 دروسی را اخذ و مطابق ضوابط آموزشی نمره قبولی کسب کند.

دانشکده تبدیل شیوه تحصیل دانشجو پس از تصویب نهایی در شورای آموزش و تحصیالت تکمیلی  .1.2.3

 قطعی می باشد.

 دانشجو در طول مدت تحصیل فقط یکبار امکان تغییر شیوه تحصیل را دارد. .1.2.4

 پژوهشی- شرایط و فرآیند تبدیل شیوه تحصیل از آموزش محور به آموزشی .2 ماده

 شرایط بررسی تقاضا نامه  .2.1
 و باالتر باشد. 17شجوی متقاضی باید معدل دان .2.1.1

 واحد درسی )از دروس غیر جبرانی( تا پایان نیمسال دوم تحصیل گذرانده باشد. 12حداقل  .2.1.2

 دانشجو کلیه امور آموزشی را در زمانبندی معمول و وفق قوانین و مقررات آموزشی به اتمام رسانده باشد. .2.1.3

 پژوهشی-محور به آموزشیفرایند بررسی تبدیل شیوه تحصیل از آموزش  .2.2

-تبدیل شیوه تحصیل از آموزش محور به آموزشی تقاضایدانشجو در صورت داشتن شرایط فوق می تواند  .2.2.1

 - بخش پیشخوان خدمت در سیستم گلستان )قسمت بررسی مشکالت آموزشیخود را از طریق ژوهشی پ 

 اعالم نماید.  قسمت اعالم مشکل(

 از دانشجویان آموزش محور موجود در هر دوره مشمول تبدیل شیوه تحصیل خواهند شد. %10( حداکثر 1تبصره

 ( در صورتیکه تعداد دانشجویان متقاضی تبدیل از سقف تعیین شده بیشتر باشد، مالک انتخاب معدل می باشد.2تبصره

، در شورای آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکده بررسی تقاضانامه دانشجو پس از تأیید مدیر گروه آموزشی .2.2.2

 و در صورت تصویب، قابل پیگیری می باشد.



پژوهشی، به -در صورت موافقت اولیه شورای آموزشی با تبدیل شیوه تحصیل از آموزش محور به آموزشی .2.2.3

پژوهشی با نظر  ماه فرصت جهت ارائه و تأیید طرح پژوهشی و انتخاب استاد راهنما و سایر موارد 3دانشجو 

 گروه آموزشی مربوط داده می شود. 

پژوهشی پس از پایان  -تصمیم گیری قطعی به منظور تبدیل شیوه تحصیل از آموزش محور به آموزشی .2.2.4

 ماهه دانشجو و برعهده شورای آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکده خواهد بود. 3مهلت 

دانشکده رای آموزش و تحصیالت تکمیلی تبدیل شیوه تحصیل دانشجو پس از تصویب نهایی در شو .2.2.5

 قطعی می باشد.

 دانشجو در طول مدت تحصیل فقط یکبار امکان تغییر شیوه تحصیل را دارد. .2.2.6

 

و بعد   92برای دانشجویان ورودی  تصویب و  قم  ه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه  درجلس  10/9/1392این شیوه نامه در تاریخ  

 الزم االجرا است.از آن 


