
 

 
 

این رایج ترین سوالی است که اکثر دانشجویان دارای دفاع راجع به    در جلسه دفاع پایان نامه چه سواالتی پرسیده میشود؟

آن می پرسند و نسبت به آن کمی استرس دارند. طبیعی است که یک سری از سواالت مربوط به تحقیق شما خواهد بود؛ اما  

ن ها پاسخ دهید، نمره سواالت دیگری هم هست که ممکن است کمی بی ربط به تحقیق شما باشد و شاید اگر ندانید چطور به آ

منفی برای شما ثبت شود. به دلیل اهمیت این موضوع و اهمیت تسلط در جلسه دفاع برای پاسخ به سواالت، ما در ادامه قصد  

داریم مواردی همچون سواالت جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد و همچنین سواالت داوران پایان نامه ارشد را بررسی کنیم. اگر 

تا  در رابطه با س با کارشناسان ما تماس بگیرید  دفاع دکتری نیز نیاز به راهنمایی بیشتر دارید می توانید  واالت در جلسه 

 .اطالعات الزم را در اختیار شما قرار دهند
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 چگونه به سواالت جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد پاسخ دهیم؟

ی به نحوه ارائه دفاع از پایان نامه خواهد داشت. هرچه دفاع شما  پس از قبولی در دوره ارشد و یا دکتری موفقیت شما بستگ 

بهتر ارائه شود یعنی زحمات قابل قبول تری در طول سال تحصیلی خود کشیده اید و اندوخته های علمی بیشتری دارد. در  

 .واهد داشتنتیجه نمره ای که از دفاع خود می گیرید بر روی ادامه تحصیل و شرایط شغلی شما تاثیر بسیاری خ

دقیقه بوده و در این زمان دانشجو باید به بهترین نحو ممکن اندوخته های علمی خود را    40تا    30نامه از  جلسه دفاع از پایان

ارائه دهد. البته تنها ارائه نیست، بلکه دانشجو باید به یک سری سواالت جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد نیز پاسخ دهد. هرچه 

 .ضوع بهتر و بیشتر باشد می توانید پاسخ های بهتری به سواالت داوران پایان نامه ارشد و دکتری بدهیدتسلط شما بر مو

 .اما چگونه می توان به این سوال ها پاسخ داد؟ در ابتدا پیشنهاد ما به شما این است که فهرستی از سواالت تهیه کنید

پذیر است و اصالً از جمله مراحل آماده سازی دانشجو  مه تا حدی امکاننابینی سواالت داوران در جلسه دفاع از پایان زیرا پیش

به شما می رود. پس از پیش بینی سواالت باید پاسخ های مناسب را نیز آماده کرده و چندبار نحوه انتقال پاسخ ها به داوران  

 .را تمرین کنید

  

  

 ��کلیک کنید موفقیت در مصاحبه دکتریبرای آشنایی با اصول ��

  

  

 نمونه سواالت جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد

بهتر است در چند جلسه دفاع از دوستان و همکالسی   ر جلسه دفاع پایان نامه چه سواالتی پرسیده میشود؟دبرای این که بدانید  

های خود شرکت نمایید. با شرکت در این جلسات متوجه سواالت تکراری خواهید شد و می توانید به راحتی شمار بسیاری از  

 .سوال ها را پیش بینی کنید

نامه را، که بسیار معمول تر هستند، آورده ایم. نمونه از سواالت داوران در جلسه دفاع از پایان   در ادامه برای آشنایی شما چند

 .شما برای گرفتن نتیجه بهتر می توانید این سواالت را با موضوع پایان نامه خود تطبیق داده و بهترین پاسخ ها ارائه کنید

 ود داشتید؟چه انگیزه از از انتخاب این موضوع برای پایان نامه خ✅
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 اگر بخواهید پایان نامه را در یک خط خالصه کنید چه چیزی برای گفتن دارید؟✅

 .دقیقه به صورت خالصه بیان کنید 5آیا این امکان برای شما وجود دارد که پایان نامه خود را در  ✅

 اگر فردی بخواهد موضوع شما را برای تحقیق گسترش دهد، چه پیشنهادی برای او دارید؟✅

 ضوع تحقیق شما چه مشکلی را می تواند حل کند؟مو✅

 های مهم در تحقیق شما چه مواردی هستند؟آخرین یافته✅

 پژوهش شما چقدر با فناورهای نوین ارتباط دارد؟✅

 آیا تحقیقات دیگری با موضوع مشابه تحقیق شما انجام شده است؟✅

 های مهم موثر در پژوهش شما چه مواردی بوده است؟گیریتصمیم✅

 دلیل شما برای انتخاب این روش تحقیق چه بوده است؟✅

 برتری روش تحقیق شما بر دیگر روش ها چیست؟✅

 محدودیت های روش تحقیق شما چیست؟ ✅

 مهم ترین موانع و محدودیت های کار شما چه مواردی بوده است؟✅

 یافته های کلیدی تحقیق شما چیست؟✅

 ترین دستاورد شما چیست؟مهم✅

 تر است وچه دلیلی برای جالب بودن آن وجود دارد؟ های شما جالباز یافتهکدام یک ✅

 شما کدام است؟ ترین قسمت پژوهشترین و ضعیفقوی✅

 پژوهش شما چه تاثیری بر پیشرفت دانش تان خواهد داشت؟ ✅

 تحقیق شما چه کاربرد عملی دارد؟ ✅



 

 
 

پایان نامه ارشد بود. شما باید سواالت احتمالی تخصصی درباره شده فوق فقط تعدادی از سواالت داوران  های مطرحپرسش

 .تان نیز پاسخ دهیدموضوع و مسائل پژوهش

در پاسخ به سواالت داوران پایان نامه ارشد فراموش نکنید که شفاف و واضح صحبت کرده و منظور خود را بدون ابهام بیان  

 .کرده و بگویید این سوال را نمی توانم پاسخ دهمنمایید. اگر پاسخی را نمی دانید، آرامش تان را حفظ 

 .در جلسه پایان نامه سعی کنید مخاطبان را به چالش بکشید تا فضا شادتر شده و شنوندگان کمتر خسته شوند

  

 ��وارد شوید مصاحبه دکتری وزارت بهداشت  برای کسب اطالعات درباره��
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 آشنایی با جلسه دفاع پایان نامه 

داوران  اعضا هیئت   ن روزداوران روز دفاع از پایان نامه شما مشخص خواهد شد. برای ایپس از تائید استاد راهنما و هیئت

کنند. احتماالً تعدادی از داوران شما در جلسه دفاع با داوران پروپوزال یکی   در هر دانشگاه بر اساس قوانین خاصی تعیین می

 .می باشد

 .جلسه دفاع برای مدرک ارشد و دکتری بسیار حائز اهمیت می باشد

داوران و گاهی سایر سط دانشجو او بخش دوم پرسش و پاسخ هیئتجلسه دفاع دو بخش اصلی دارد. بخش اول ارائه کار تو

 .حضار در مورد این ارائه می باشد

 :ارائه شفاهی

یافته بر  باید  این بخش  تمرکز  بگذارد.  تواند  نمره شما می  بسیاری روی  تاثیر  و  است  بسیار مهم  و  ارائه شفاهی  های شما 

ای دقیقه  ۳۰عنوان نمونه برای یک ارائه  اید. بهی که از انجام این تحقیق گرفتهاهای شما بوده باش و همچنین روی نتیجهپیشنهاد

 :صورت زیر باشدتواند بهبندی میزمان

 دقیقه ۲بیان اهداف تحقیق : ✅

 دقیقه  ۵مرور ادبیات و بیان ساختار کلی کار : ✅

 دقیقه ۵بیان روش : ✅

 دقیقه  ۱۰ها: یافته✅

 قهدقی ۵ها : گیری و توصیهنتیجه✅

 .پیشنهاد ما به شما این است که با این زمان بندی چندین بار در منزل تمرین کنید تا تسلط شما در جلسه دفاع چندین برابر شود

 :نکات مهم��

 .زمانی که برای ارائه دارید بپرسیداز رئیس جلسه درباره مدت��

 .سپس براساس این زمان بندی اسالیدهای خود را آماده نمایید��



 

 
 

 .روی اسالیدها تمرین کنید تا کمتر اشتباه کنید��

 .تعداد اسالیدها باید کافی باشد و خیلی زیاد و کم نباشد��

 .در مورد شرح نظریه تز خود نقطه ابهامی باقی نگذارید��

 .چیز را در طول دفاع خود بدانیدکس از شما انتظار ندارد که همهفراموش نکنید هیچ��

 .نمی دانستید، این موضوع راخیلی راحت بیان کنید پس اگر پاسخ سوالی را��

 .تر بیان کندشوید از داور بخواهید که آن را واضح اگر سؤالی را متوجه نمی��

 .قبل از دفاع پروپوزال یا نهایی خود، ارائه را با یک یا چند نفر تمرین کرده و در یک جلسه دفاع فرضی حضور یابید��

ت و فضاهای خالی استدالل شما را پیدا کنند و آن را برطرف کنید. بهتر است کسی که با او تمرین این افراد بخواهید که ایرادا

 .طور نباشد بازهم تمرین می تواند بسیار مفید باشدکنید از موضوع تز شما اطالعات مختصری داشته باشید. اما اگر اینمی

 .در مورد نقاط ضعف کار خود با استاد راهنما صحبت نمایید��

 .اگر از شما خواسته شد که اصالحاتی انجام دهید، حتماً جزییات اصالحات را بخواهید به شما توصیح دهند��

  

 ��کلیک کنید مشاوره انتخاب موضوع پایان نامهبرای دریافت ��

  

 ی دفاع از پایان نامهمراحل آماده شدن برای جلسه 

 .ی دفاع از پایان نامه را بیشتر توضیح دهیمدر این قسمت همراه ما باشید تا مراحل آماده شدن برای جلسه 

 .ر ابتدا باید تسلط بر مطالب و فصل های پایان نامه داشته باشیدد⛔

را خودتان انجام داده اید چه بیرون انجام شده است، چندین بار آن را مطالعه    همچنین باید قبل از جلسه دفاع چه پایان نامه⛔

 نمایید

 .سپس باید اسالیدهای خود را آماده کنید که تقریباً وقت گیر خواهد بود⛔

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/


 

 
 

 ..س اولویت های مهم تر را مشخص کرده و آن موارد را در پاورپوینت خود مشخص کنیدسپ⛔

 .تعداد اسالیدهای پاور باید به صورت منطقی و براساس صحبت های شما باشد و بیشتر و کمتر از حد نباشد⛔

 .تهیه فهرست از سواالت احتمالی نیز بسیار مهم است⛔

صحبت کردن شما و جذابیت در لحن صحبت شما بسیار در جلسه دفاع پایان نامه تاثیرگذار  نه تنها دانش شما بلکه، نحوه  ⛔

 .است

یکی از مهارت های بسیار مهم که باید قبل از جلسه دفاع آن را فراگرفته باشید، کنترل استرس است. اگرچه همه دانشجویان  ⛔

 .کنترل کرده و نگذارید روی کیفیت دفاع شما تاثیر بگذارددرصدی استرس را در جلسه دفاع دارند؛ اما مهم این است که آن را  
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 مهارت های ضروری برای ارائه جلسه دفاع

 .در این قسمت همراه ما باشید تا مهارت های ضروری که برای جلسه دفاع نیاز دارید، بررسی کنیم

 ای طبق اصول طراحی آموزشییادگیری و آموزش ساخت پاورپوینت حرفه✅

طراحی پاورپوینت یکی از موارد بسیار مهم در جلسه دفاع است. توجه داشته باشید که نباید متن ورد پایان نامه خود را در  

پاورپوینت کپی نمایید. پاورپوینت شما باید اصولی بوده و حاوی چکیده موارد مهم در مقاله باشد. اگر اصول ساخت پاور  

 .با مشکل رو به رو خواهید شدپوینت را رعایت نکنید، در جلسه دفاع 

 مهارت سخنرانی و فن بیان✅

جلسه دفاع نوعی سخنرانی محسوب می شود و شما باید از مهارت های فن بیان برای کسب نمره بهتر برخوردار باشید. به  

 .طور مثال یکی از اصول سخنرانی این است که به مفاهیم مهم اشاره کنید و موضوعات بدیهی را کنار بگذارید

  

 ��.مطلب کلیک کنید pdfبرای دانلود ��

  

 خالصه مطلب

پاسخ دهیم.    در جلسه دفاع پایان نامه چه سواالتی پرسیده میشود؟ما در این مطلب سعی کردیم به سواالت شما مبنی بر اینکه  

شما قبل از حضور     کههمچنین چند نمونه از سواالت جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد را نیز بررسی کردیم. البته ضروری است  

در جلسه در مورد سواالت احتمالی که از شما پرسیده خواهد شد، تحقیقاتی را انجام دهید تا بتوانید بهترین پاسخ ها را برای  

سواالت داوران پایان نامه ارشد آماده نمایید. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در خصوص  

 .ن پایان نامه ارشد داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیریدسواالت داورا

  

 


