
 

 
 

و آمادگی برای پاسخ به این سواالت برای دانشجویان حائز اهمیت است.    سواالت جلسه دفاع پایان نامه ارشداطالع از 

ترین بخش فرایند اخذ مدرک است. بدون شک آشنایی با سواالت داوران پایان فراموش نکنید که جلسه دفاع پایان نامه مهم  

پاسخ دقیق تر داشته باشد و موفقیت  نامه ارشد و نحوه پاسخ به آن ها، می تواند نقش موثری در افرایش آمادگی شما در ارائه 

 .شما را در کسب نمره قابل قبول تضمین نماید

های چند ساله خود را چگونه ارائه کنید و به چه شکل پایان نامه خود را در گیرید که نتایج تالش   در جلسه دفاع شما یاد می 

ل ارائه کار توسط دانشجو است و بخش دوم  یک محیط علمی به بحث بگذارید. جلسه دفاع دو بخش اصلی دارد که بخش او

پاسخ به پرسش های داوران است. برای آشنایی بیشتر با پرسش هایی که به احتمال زیاد در جلسه دفاع مطرح خواهند شد، تا  

 .انتهای مقاله با ما باشید

  

 ارائه شفاهی پایان نامه در جلسه دفاع 
دادن فاهی از سوی دانشجو است که حیاتی ترین فرصت شما برای نشان های جلسه دفاع، ارائه شترین بخش یکی از مهم  

ها و پیشنهادهای تحقیق و نتایجی که از این پژوهش  هایتان است. بنابراین در این بخش باید تمرکز بر روی یافته توانایی 

اط در ادامه زما بندی مطلوب هر  اید، باشد. ارائه شفاهی باید در چارچوب زمانی مناسبی صورت گیرد. در همین ارتبگرفته 

 :کدام از بخش های پایان نامه ارائه شده است

 دقیقه  ۲بیان اهداف تحقیق :  •
 دقیقه  ۵مرور ادبیات و بیان ساختار کلی کار :  •
 دقیقه  ۵بیان روش :  •
 دقیقه  ۱۰ها: یافته  •
 دقیقه  ۵ها : گیری و توصیهنتیجه  •

کنیم که بارها و بارها قبل از جلسه دفاع اصلی تمرین داشته  باشید، پیشنهاد می خواهید ارائه شفاهی قوی داشته  اگر می

برداری بندی مناسب ارائه دهید و بدون یادداشت   کند که بتوانید پایان نامه خود را در زمانباشید. این امر به شما کمک می

 .از پایان نامه خود دفاع کنید

  



 

 
 

 

 اطالعیه 

اسبی از داور دریافت کنید که یادداشت برداری کمتری داشته باشید و قبل از هر چیز با تمرین وارد توانید نمره منزمانی می

 .جلسه دفاع شوید

  

 نمونه سواالت داوران در جلسه دفاع از پایان نامه 
ارتباط سواالت جلسه دفاع پایان نامه ارشد در دو دسته سواالت کلی و تخصصی جای می گیرند. بسیاری از دانشجویان در 

   .با سواالت داوران پایان نامه ارشد دغدغه دارند و می خواهند از تالش چند ساله خود برای نگارش تز خود دفاع کنند

ترین توصیه به شما این است که اگر می خواهید به سواالت داوران پایان نامه ارشد به درستی پاسخ دهید، حتما در چند  مهم  

نید تا با فضا و روند این جلسات آشنا شوید. چنانچه شما در جلسات دفاع پایان نامه برخی از  جلسه دفاع پایان نامه شرکت ک

بینی و تکراری هستند و  پیش  دانشجویان دیگر شرکت کرده باشید، متوجه خواهید شد که تعدادی از سواالت داوران قابل



 

 
 

ن نامه ارشد که بسیار رایج هستند شامل موارد زیر می  کنند. سواالت جلسه دفاع پایا اکثر داوران این سواالت را مطرح می

های احتمالی تخصصی مربوط به پژوهش را خودتان باید تهیه ها کلی هستند و پرسش  باشد. دقت داشته باشید که این پرسش  

 .نمایید

 نامه چه بود و چرا این موضوع را انتخاب کردید؟  انگیزه شما از انتخاب این موضوع برای پایان   .1
 تان چیست؟ نامه خطی پایان  خالصه یک  .2
 تان را در پنج دقیقه خالصه کنید؟  نامهتوانید پایان  آیا می  .3
 چه موضوعات مهم، موانع یا فضاهای خالی در زمینه پژوهشی شما وجود دارد؟  .4
 اید؟  شما به کدام یک از موارد فوق پرداخته .5
 چرا موضوع تحقیق شما ارزش حل کردن را دارد؟  .6
 هش شما چگونه پدیدار شد؟ پرسش پژو .7
 تاثیر گذارترین افراد در پیشرفت این علم چه کسانی هستند؟ .8
 های مهم در این زمینه چیست؟ آخرین یافته .9
 هایی دارد؟  چقدر پژوهش شما نو و جدید است و چه نوآوری  .10
 چه آثاری به کار شما بیشترین شباهت و نزدیکی را دارد؟  .11
 پژوهش شما چه بود؟ های مهم موثر در  گیری تصمیم .12
 چرا این روش تحقیق را انتخاب کردید و از آن چه چیزی به دست آوردید؟ .13
 های گذشته داشت؟ روش تحقیق شما چه برتری بر روش .14
 های جایگزینی وجود داشت؟  چه روش .15
 هایی وجود داشت؟  تان چه محدودیت  در روش تحقیق .16
 کارتان وجود داشت و شما از آن عبور کردید، چه بود؟ ترین موانع و مشکالتی که در  مهم ترین و سخت .17
 های کلیدی شما چه بود؟  یافته .18
 های شما از نظر آماری مهم هستند؟  چقدر یافته .19
 ترین دستاورد شما چیست؟ مهم .20
 تر است و چرا؟ های شما جالب  کدام یک از یافته .21
 تان کدام است؟  ترین قسمت پژوهش ترین و ضعیفقوی .22
 تاثیری بر پیشرفت دانش دارد؟  پژوهش شما چه .23
 کاربردهای عملی تحقیق شما چیست؟ .24
 اید یا منتشر خواهید کرد و به چه دلیل؟  تان را منتشر کرده هایی از پژوهش  چه جنبه .25
 ارتباط کارتان با سایر محققان چیست؟ .26
 کنید؟ چه موضوعات و مواردی را برای ادامه کار پیشنهاد می  .27
 ایر محققان در این زمینه چیست؟پیشنهاد و توصیه شما به س .28

  



 

 
 

 

 . هستید، بر روی لینک کلیک نمایید مشاوره انتخاب موضوع پایان نامهچنانچه مایل به دریافت 

  

 نکات مهم در ارتباط با سواالت جلسه دفاع پایان نامه ارشد

نفس و مدیریت زمان می توانید جلسه دفاع را اداره کنید. بنابراین حتی االمکان واضح و فراموش نکنید که با اعتماد به  

 .شفاف صحبت کنید

دانید، مضطرب نشوید، زیرا هیچ فردی انتظار ندارد که سواالت را به   پاسخ سواالت داوران پایان نامه ارشد را نمیچنانچه 

 .طور کامل بدانید

 .دانید، با داور خود در میان بگذارید گونه اغراق اگر جواب سوالی را نمیبدون هیچ  

 .تر بیان کنند ها بخواهید که پرسش خود را واضح نامفهوم بود، مودبانه از آناگر سواالت داوران در جلسه دفاع برایتان 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/


 

 
 

مشورت با استاد راهنما قبل از جلسه دفاع پایان نامه و آگاهی از نقاط ضعف و قوت کار به شما کمک خواهد کرد که در  

 .طول جلسه مباحث را هنرمندانه مدیریت کنید

از پایان نامه، شروع خوب و به چالش کشیدن داوران و درگیر کردن ذهن مخاطبان یکی دیگر از راهکارهای مهم در دفاع 

 .کننده نشود و جلسه دفاع پر نشاط برگزار شوداست. این امر باعث می شود که فضا خسته  

ری و  های آن ها با صبو خاطر داشته باشید که به نظرها و پیشنهادهای داوران با دقت گوش کنید و به پرسش در آخر به

 .آرامش پاسخ دهید

  

 . بر روی لینک کلیک کنید یان نامه ارشدنمونه پروپوزال پا  جهت آشنایی با 

  

 لزوم تهیه لیستی از سواالت احتمالی 

همان گونه که اشاره شد یکی از مراحل مهم دفاع از پایان نامه، توانایی در پاسخ به سواالت مطروحه داوران است.  

تند، بهتر است ابتدا یک لیست از نوع  خواهند بدانند سواالت جلسه دفاع پایان نامه ارشد چه سواالتی هسدانشجویانی که می  

های احتمالی را در اختیار داشته باشند. و   سواالت مطرح شده در جلسات دفاع متعدد را یادداشت کنند و فهرستی از پرسش

پاسخ  ای را برای هر کدام از این سواالت آماده سازند. البته الزم نیست جمالت  های مناسب و متقاعد کننده در کنار آن پاسخ 

 .خوبی درک کرده و در جلسه بتوانید پاسخ مناسب را ارائه دهید سواالت را حفظ کنید، فقط کافی است که مفاهیم را به 

https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک نمایید استعالم موضوع پایان نامه ارشدبرای آشنایی با نحوه 

  

 اخبار پیرامون پایان نامه ارشد 

 !نامه کارشناسی ارشد؛ خوب یا بد؟ حذف پایان

ای برای  های دولتی برنامه ایمنا، با بیان اینکه دانشگاه گفتگو با خبرنگارامیر رحیمی، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان در 

 نامه ندارند و نخواهند داشت به دلیل این ای برای حذف پایان های دولتی برنامه گوید: دانشگاه نامه ندارند، می حذف پایان

ای   نامه پروژه شود و پایان روش تحقیق آشنا میای است که دانشجو با مبانی و  که مقطع کارشناسی ارشد اولین مرحله

های ارشد در   نامههای پایان دهیم. یافته است که ما طی آن روند پژوهش بر روی یک موضوع را به دانشجو آموزش می

مرز دانش نبوده و حتی نوآوری هم مد نظر نیست، چرا که هدف صرفاً آموزش عمیق و عملی پژوهش است و حذف این 

 .برد ین، ماهیت مقطع ارشد را زیر سوال می تمر

 هستند  به ارائه پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد موظف

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: طبق بخشنامه مصوبه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی در خصوص شیوه نامه  

امون ارائه پایان نامه به واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه، تمامی  اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پیر

دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی در تمام رشته ها ملزم به اخذ و دفاع از پایان نامه هستند و باید 

  .در زمان تعیین شده تز خود را ارائه کنند

 اطالعیه 

سواالت فوق که در بیشتر جلسات دفاع مطرح می شود، می توانید خود را برای جلسه دفاع با تمرین پاسخ به هر یک از این 

 .آماده کنید

  

 خالصه مطالب

از آنجا که آمادگی برای پاسخ به سواالت جلسه دفاع پایان نامه ارشد اهمیت بسیاری برای دانشجویان دارد، در این مقاله به  

هایی ممکن است در  که چه سوال باید خاطر نشان کرد که یکی از راه های فهمیدن این برخی از این موارد اشاره کردیم. 

روز جلسه دفاع از شما پرسیده شود، این است که در چند جلسه دفاع دیگر دانشجویان شرکت نمایید تا با روند کلی دفاع آشنا 

 .شوید

برداری از این سواالت و  رایجی هستند که با فهرست   های داوران پایان نامه ارشد، سواالت تکراری وبسیاری از سوال 

خوبی از عهده آن برآیید. چنانچه در خصوص سواالت جلسه دفاعیه پایان نامه توانید به داشتن تمرین قبل از جلسه دفاع، می  

 .ردتوانید با کارشناسان مجرب آکادمی ایران تحصیل ارتباط بگیارشد نیاز به راهنمایی داشته باشید، می  

  

 .کنید کلیکاف مقاله دی  برای دانلود پی  
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