
 

 
 

آیا برای دفاع از پایان نامه استرس دارید و نمی دانید نحوه شروع دفاع از پایان نامه به چه صورت است؟ توجه داشته باشید 

بسیاری از دانشجویان با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند و نمی دانند چگونه باید در جلسه دفاع پایان نامه حاضر شوند. 

را مورد بررسی قرار دهیم تا  نکات دفاع پایان نامه ارشد نمونه از مهمترین ۱۵ین مقاله به همین دلیل تصمیم داریم در ا

در ادامه محتوا نمونه پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد را هم   شما با آرامش در جلسه دفاع حاضر شوید. از سوی دیگر

 .ارائه کنیم زیرا در این صورت شما میتوانید با دید باز و آگاهی کامل در جلسه دفاع از پایان نامه حضور پیدا کنید

ست ذکر کنیم هر شخص با تحصیل در مقاطع مختلف همچون کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری باید یک در ادامه بهتر ا

پایان نامه ارائه دهد و نتیجه تالش های خود را در یک محیط کامال علمی به بحث بگذارد. این نکته را در نظر داشته باشید 

و یک دانشجو با ارائه یک پایان نامه و دفاع خوب میتواند پایان نامه نشان دهنده سطح علمی یک دانشجو محسوب می شود 

به داوران ثابت کند توانایی تحقیق و پژوهش در رشته خود را دارد. در نهایت پیشنهاد می کنیم برای این که بتوانید بهترین 

اشیددفاع از پایان نامه را انجام دهید تا پایان این مقاله با ما در وب سایت ایران تحصیل همراه ب . 

  

 اطالعیه

در حین جلسه به هیچ وجه اجازه ندهید محیط برای داوان کسل کننده شود، دائما آن ها را به چالش بکشید زیرا اگر محیط 

 .برای آن ها خسته کننده شود مطمئنا تبعات بدی را برای شما به همراه خواهد داشت

  

 نحوه شروع دفاع از پایان نامه

ی که اکثر دانشجویان با آن مواجه می شوند نحوه شروع دفاع از پایان نامه است. در واقع یکی از مهم ترین چالش های

بسیاری از دانشجویان به علت استرس باالیی که برای دفاع از پایان نامه دارند نمی دانند چگونه باید دفاع را آغاز کنند. 

یک جمله زیبا استفاده کنید و در ادامه به سراغ مقدمه،  شایان ذکر است بدانید برای شروع دفاع از پایان نامه بهتر است از

رزومه، متن معرفی و غیره بروید. توجه داشته باشید نحوه شروع دفاع از پایان نامه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا 

دارید. اگر بتوانید در ابتدا جلسه تمامی افراد به شما توجه می کنند در نتیجه شما در مرکز توجه حاضرین و داوران قرار 

یک شروع خوب داشته باشید اعتماد به نفس باالیی پیدا خواهید کرد و این موضوع میتواند به شما کمک کند تا جلسه دفاع از 

 .پایان نامه را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنید



 

 
 

 

 اصلی ترین نکات دفاع پایان نامه ارشد

اگر به دنبال اصلی ترین نکات دفاع پایان نامه ارشد هستید بهتر است بدانید در این بخش از مقاله نکاتی را مطرح خواهیم 

پایان جلسه دفاع پایان نامه آن ها را رعایت کنید. شاید برای  کرد که شما باید در قبل از دفاع، در زمان دفاع پایان نامه و در

شما سوال پیش بیاید که این نکات چه مواردی هستند؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم داشتن تمرین واقعی، آماده کردن 

ناسب، شرکت در تجهیزات مورد نیاز یک روز قبل از جلسه دفاع، حفظ سالمتی روحی، روانی و جسمی، انتخاب پوشش م

جلسات دفاعیه دانشجویان دیگر، بررسی قوانین دانشگاه که در آن در حال تحصیل هستید، انتخاب بهترین زمان برای دفاع، 

واگذاری پذیرایی از حاضرین در جلسه دفاع به افراد دیگر، بررسی تمام جزئیات پایان نامه، تهیه فهرستی از سواالت 

نسخه از پایان نامه در جلسه دفاع، به چالش کشیدن داوران، کاهش استرس، قدردانی از اساتید احتمالی، به همراه داشتن یک 

در پایان جلسه و مدیریت کردن جلسه دفاع در هنگام وقوع اتفاقات ناگهانی جزو نکاتی هستند که باید آن ها را رعایت کنید تا 

 .بتوانید یک دفاع خوب را تجربه کنید

یدتمرین واقعی داشته باش  



 

 
 

یکی از موارد که در جلسه دفاع به شما کمک می کند تا ارائه خوبی داشته باشید داشتن تمرین واقعی در روزهای قبل از 

تواند به شما کمک کند تا به ساده ترین شکل ممکن جلسه دفاع پایان نامه است. توجه داشته باشید داشتن تمرین واقعی می

ه خود مسلط شوید و بدون استرس جلسه دفاع پایان نامه را مدیریت کنید. این نکته را مطالب پایان نام  برای تمامی موارد و

در نظر داشته باشید، داشتن تمرین واقعی یکی از اصلی ترین نکات دفاع پایان نامه ارشد به شمار می رود زیرا در صورت 

فاع به سراغ پایان نامه خود می روید در نتیجه نداشتن تمرین واقعی احتماال شما استرس پیدا می کنید و به دفعات در حین د

 .همین مسئله میتواند باعث شود تا بتوانید ارائه خوبی داشته باشید و جلسه دفاع از پایان نامه را به خوبی مدیریت کنید

 آماده کردن تجهیزات مورد نیاز یک روز قبل از جلسه دفاع

جلسه دفاع را آماده کنید. برای مثال اگر قصد دارید مطالب را با استفاده یک روز قبل از دفاع باید تجهیزات مورد نیاز برای 

از نرم افزار پاورپوینت ارائه کنید باید نرم افزار پاورپوینت موجود در لپ تاپ خود را چک کنید که به درستی عمل کند و 

نرم افزار که بر روی سیستم شما نصب از سوی دیگر به این نکته هم توجه داشته باشید که نسخه پاورپوینت باید با نسخه 

شده است همخوانی داشته باشد. در ادامه بهتر است ذکر کنیم که حتما باید به سراغ سالن بروید و تجهیزاتی همچون سیستم 

ا نور سالن، ویدیو پروژکتور و غیره را بررسی کنید. البته موارد دیگری هم وجود دارد که بر اساس پایان نامه خود باید آنه

 .را مورد بررسی قرار داده و تجهیزات مورد نیاز آن را از قبل آماده کنید

 



 

 
 

 حفظ سالمتی روحی و جسمی

امه ارشد به شمار می رود. در نتیجه برای شرکت در جلسه دفاع باید حفظ سالمتی یکی از مهمترین نکات دفاع پایان ن

سالمتی کامل داشته باشید زیرا در صورت نداشتن انرژی کافی، نمیتوانید دفاع از پایان نامه را به خوبی انجام دهید. از 

نامه دچار بیماری های همچون سوی دیگر باید مراقب سالمتی جسمی خود هم باشید برای مثال نباید در جلسه دفاع از پایان 

 .سرماخوردگی باشید

 انتخاب پوشش مناسب

شما قرار است در یک جلسه کامال رسمی شرکت کنید در نتیجه باید به پوشش خود توجه ویژه ای داشته باشید. برای مثال 

ه لباس رسمی باید در حین پیشنهاد می کنیم لباس رسمی، تمیز و اتو شده انتخاب کنید البته به این نکته هم توجه کنید ک

 .سادگی، از زیبایی هم برخوردار باشد

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید جهت مطلع شدن از نحوه نمره دادن به پایان نامه ارشد

  

 شرکت در جلسات دفاعیه دانشجویان دیگر

ای انجام دهید پیشنهاد کنیم در جلسات دفاعیه دانشجویان دیگر شرکت کنید. زیرا با برای اینکه بتوانید ارائه درست و حرفه

توانید جلسه را به بهترین نحو ممکن کند و میشرکت در جلسه دفاعیه دانشجویان دیگر تجربه شما به شدت افزایش پیدا می

دفاعیه دیگر باعث می شود تا شما با محیط و شرایط سالن آشنا شوید و مدیریت کردن   مدیریت کنید. زیرا شرکت در جلسات

 .جلسه را توسط دانشجویان دیگر لمس خواهید کرد

 بررسی قوانین دانشگاه

کنیم قوانین دانشگاه را بررسی کنید. برای مثال می توانید به راحتی متوجه شوید که قبل از شرکت در جلسه دفاع پیشنهاد می

تواند به شما کمک کند تا با دید باز و آگاهی کامل نسبت به چه اساتیدی در جلسه دفاع حضور پیدا خواهند کرد. این مسئله می

 .اساتید خود را برای روز دفاع از پایان نامه آماده کنید

 انتخاب بهترین زمان برای دفاع

یکی از موارد بسیار مهم که در دفاع پایان نامه تاثیر مستقیم می گذارد انتخاب زمان خوب و مناسب است. توجه داشته باشید 

زمانی را مقرر نکنید 10در هنگام انتخاب زمان برای دفاع از پایان نامه پیشنهاد می کنیم قبل از ساعت  . 

 پذیرایی را به دیگران واگذار نمایید

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%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/


 

 
 

یکی از مواردی است که در جلسه دفاع می تواند شما را با چالش مواجه کند. توجه داشته باشید  دیگران در سالنپذیرایی از 

برای اینکه بتوانید سالن و جلسه دفاع را به درستی مدیریت کنید باید بخشی از کار را به دیگران واگذار نماید. برای مثال 

به پذیرایی را به یک دوست یا یک همکالسی واگذار کنید و تمرکز خود را بر پیشنهاد میکنیم تهیه و توزیع کارهای مربوط 

 .روی ارائه دفاع بی نقص بگذارید

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید جهت آشنایی با مراحل انجام پایان نامه ارشد

  

 بررسی تمام جزئیات پایان نامه

در جلسه دفاع از پایان نامه بررسی تمام جزئیات پایان نامه است. زیرا در این صورت   بهترین راه برای ارائه درست

م موارد پایان مسلط شوید و یک ارائه درست را انجام دهیدتوانید به تمامی . 

 تهیه فهرستی از سواالت احتمالی

برخی از سواالت هستند که میتوان قبل از شروع جلسه آنها راحت بررسی کرد. اگر شما بتوانید یک فهرست از سواالت 

ال احتمال مطرح شدن سواالتی همچون دلیل احتمالی تعیین کنید مطمئنا مدیریت جلسه برای شما آسان می شود. برای مث

استفاده از این روش تحقیق چیست، در هنگام استفاده از این روش تحقیق با چه محدودیت هایی مواجه شدید، قوی ترین و 

ضعیف ترین بخش های کار شما کجاست و غیره وجود دارد که شما با داشتن یک فهرست از این سواالت و آماده کردن 

آمادگی بیشتری در جلسه داشته باشید پاسخ مناسب . 

 به همراه داشتن یک نسخه از پایان نامه در جلسه دفاع

نسخه از پایان نامه را همراه داشته باشید و  1برای اینکه در جلسه دفاع از پایان نامه با چالش مواجه نشوید پیشنهاد میکنیم 

آن استفاده کنید بخش مهم آن را هایالیت کنید تا بتوانید در صورت نیاز از . 

 به چالش کشیدن داوران

در هنگام مدیریت جلسه و ارائه مطالب سعی کنید چالش های متعدد ایجاد کنید و مدام به سواالتی که مطرح می کنید پاسخ 

 دهید تا ذهن شنوندگان درگیر شود و جلسه کسل کننده نگردد. این نکته مهم را در نظر داشته باشید اگر داوران در جلسه

 .خسته شوند مطمئنا شما نتیجه خوبی نخواهید گرفت

 کاهش استرس

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%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/


 

 
 

تمام تالش خود را بکنید تا استرس خود را کاهش دهید زیرا این مسئله یکی از اصلی ترین نکات دفاع پایان نامه ارشد است. 

نرژی خود را در سطح باالیی ا نادیده بگیرید و سعی کنید اشود تا در شما استرس به وجود بیاید رتمام مواردی که باعث می

 .نگه دارید تا بتوانید جلسه دفاع از پایان نامه را به بهترین نحو ممکن سپری کنید

 

لسهقدردانی از اساتید در پایان ج  

در بسیاری از مواقع مشاهده شده است که برخی از دانشجویان به دلیل استرس زیاد فراموش کردند که در پایان جلسه از 

اساتید حاضر در جلسه دفاع تشکر و قدردانی کنند. در نتیجه پیشنهاد می کنیم در اسالید آخر پاورپوینت اسامی استادانی که 

و از آنها به صورت اختصاصی قدردانی نماییددر جلسه حضور دارند را قرار دهید  . 

 مدیریت کردن جلسه دفاع در هنگام وقوع اتفاقات ناگهانی

آخرین نکته که تصمیم داریم مورد بررسی قرار دهیم اتفاقات ناگهانی همچون قطع شدن برق خاموش شدن ناگهانی 

دن جو جلسه از دست دانشجو می گردد. توجه پروژکتور و بسیاری از موارد دیگر است که باعث بروز استرس و خارج ش

 .داشته باشید در این صورت شما باید خونسردی خود را حفظ کنید و اجازه دهید تا دوستانتان این مشکالت را برطرف کنند



 

 
 

 نمونه پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد

ه ما در این بخش از مقاله یک نمونه اگر به یک نمونه پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد نیاز دارید بهتر است بدانید ک

 .پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد را برای شما قرار داده ایم و شما میتوانید از قسمت زیر آن را دانلود کنید

  

 .نمونه پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید برای دانلود

  

داخبار پیرامون پروپوزال پایان نامه ارش  

ها باشید صفر تا صد نوشتن پروپوزال ارشد و دکتری/ مراقب مطالب کپی پایان نامه  

وحید احمدی مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و استاد تمام دانشگاه تربیت 

مدرس، در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره پروپوزال پایان 

ز پروپوزال یا پیشنهاد طرح تحقیقاتی این است که یک محقق، چه های دکترا و فوق لیسانس اظهار کرد: منظور انامه

خواهد به چه دستاوردی برسد و چه خروجی و سال می ۲دانشجوی کارشناسی ارشد و چه دانشجوی دکترا بعد از یک یا 

کند؛ یعنی بتواند هدف از این طرح تحقیقاتی را تعریف کندفرآیندی را دنبال می . 

طال مدرک در انتظار دانشجویانی که تخلف علمی داشته باشنداخراج از دانشگاه و اب . 

ها تدوین  های داخلی دانشگاه نامهتحصیل در هر مقطعی دارای قوانین و ضوابطی است که از سوی وزارت علوم یا آیین

ستند که شرط نامه خود هشده است. به عنوان مثال دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در صورتی مجاز به دفاع از پایان

نامه مرتکب معدل و تایید استاد راهنمای خود را داشته باشند.اگر دانشجویی در حین تحصیل، انجام پژوهش یا تدوین پایان

برداری و مواردی از این قبیل شود و تخلف وی از سوی دانشگاه تایید شود، از ادامه تخلف علمی مثل جعل، تقلب، کپی

ها )دولتی و غیردولتی( تحصیل همزمان برای دانشجوی کارشناسی ارشد در تمام دانشگاه شود.تحصیل محروم و اخراج می

ها چه دولتی و ممنوع است. همچنین تغییر رشته یا انتقال دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در همان دانشگاه یا سایر دانشگاه

 .چه غیردولتی ممنوع است

 خالصه مطلب

داشتن تمرین واقعی، آماده  بهتر است ذکر کنیم با رعایت مواردی همچون پایان نامه ارشدنکات دفاع  در انتها مقاله بررسی

کردن تجهیزات مورد نیاز یک روز قبل از جلسه دفاع، حفظ سالمتی روحی، روانی و جسمی، انتخاب پوشش مناسب، 

یل هستید، انتخاب بهترین زمان شرکت در جلسات دفاعیه دانشجویان دیگر، بررسی قوانین دانشگاه که در آن در حال تحص

برای دفاع، واگذاری پذیرایی از حاضرین در جلسه دفاع به افراد دیگر، بررسی تمام جزئیات پایان نامه، تهیه فهرستی از 

سواالت احتمالی، به همراه داشتن یک نسخه از پایان نامه در جلسه دفاع، به چالش کشیدن داوران، کاهش استرس، قدردانی 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/نمونه-پاورپوینت-دفاع-کارشناسی-ارشد.pptx


 

 
 

د در پایان جلسه و مدیریت کردن جلسه دفاع در هنگام وقوع اتفاقات ناگهانی میتوانید بهترین روز خود را در جلسه از اساتی

  .دفاع از پایان نامه بسازید

از سوی دیگر پیشنهاد می کنیم برای شروع جلسه از یک جمله زیبا استفاده کنید تا بتوانید جلسه را در دست بگیرید، در 

م محتویات موجود در این مقاله همچون، نمونه پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد و نحوه شروع دفاع از پایان نهایت امیدواری

 .نامه می باشد بتواند در هنگام ارائه و روز دفاع به شما کمک شایانی کند

  

  

  

 


