دفاع از پایان نامه
حسن صيادی
استاد دانشکدة مهندسی مکانيک دانشگاه صنعتی شریف

 6امرداد ماه 1400

انواع پایان نامه های دانشگاهی
پایان نامه های دانشگاهی به  2گروه شامل پایان نامه کارشناسی ارشد و
پایان نامه دکتری تقسيم ميشوند .عليرغم تشابه بسيار زیاد شکلی این دو
نوع پایان نامه ،هر کدام ویژگيهای خاص خود را نيز دارند.
پایان نامه کارشناسی ارشد )(Master of Science Thesis
پایان نامه دکتری )(Doctor of Philosophy Thesis

مراحل تکميل یک پایان نامه از آغاز تا دفاع پایانی
(کارشناسی ارشد یا دکتری)
تعریف پژوهش (پایان نامه)
تهيه پيشنهاد پژوهشی (پایان نامه)
انجام پژوهش (انجام و نگارش پایان نامه)
جلسه دفاع نهائی از پایان نامه

مراحل انجام یک پژوهش (پایان نامه دانشگاهی)
مسير انجام یک پایان نامه
تهيه و نگارش
پایان نامه و

دفاع نهائی

انجام پژوهش،
بيان تئوریها،
انجام شبيه سازیها
و آزمایشات و
صحه گذاری ها

تعریف پيشنهاد
پژوهشی
(پيشنهاد پایان
نامه)

بررسی ادبيات علمی و
فنی موضوع پژوهش و
تعریف پایان نامه

تعریف پژوهش (پایان نامه)
پژوهش و یا تحقيق عبارت است از جستجوی سيستماتيک علمی یک موضوع
علمی مورد عالقه و تالش در جهت حل و بررسی آن.

دالیل انجام پژوهش(پایان نامه):
 برآورده کردن حس برتری طلبی علمی و مورد تشویق و تحسين قرار
گرفتن (اخذ اعتبارات علمی و مدارک دانشگاهی مانند مدرک کارشناسی
ارشد و یا مدرک دکترا)

 برآورده کردن نيازهای مالی و مادی بر اساس نياز کارفرما و کسب ثروت و
درآمد
 برآورده کردن همزمان حس برتری طلبی علمی و کسب ثروت و درآمد

تعریف پژوهش (پایان نامه)
فرآیند تعریف پژوهش (پایان نامه)

تعيين موضوع
پژوهش (پایان نامه)

جستجو و
دریافت
راهنمائی

حس برتری
طلبی علمی و یا
کسب ثروت و یا
هر دو

بلوغ فکری

علم آموزی و
درک علتها

تهيه پيشنهاد پژوهشی پایان نامه (یادآوری از نشستهای پيشين)
پيشنهاد پژوهشی همانند اکثر مستندات علمی دارای ساختار و سازماندهی یکسان و مشترک است که به ترتيب زیر است:


عنوان پيشنهاد پژوهش در حد امکان کوتاه ولی گویا



نام و نشان پژوهشگران و نوع و مقطع تحصيلی و حوزه تحصيلی و تاریخ تهيه



چکيده پيشنهاد پژوهشی (دقيقا به صورت چکيده و فشرده پژوهش مورد نظز باشد و کوتاه مفيد)



واژه های کليدی (با دقت و هوشياری انتخاب گردد) و در ادامه آن و یا درجائی که بر اساس فرمت مشخص شده نام و نشان کميته داوران



فهرست مطالب و فصلهای پيشنهاد پژوهشی و در پی آن فهرست شکلها و جدولها و سپس فهرست عالئم و نشانها



فصل  1مقدمه



فصل  2ادبيات فنی مرتبط با پيشنهاد پژوهش



فصل  3بيان فرضيه مورد نظر در پژوهش و پيش بينی چگونگی استخراج روابط حاکم و متفابل بين پدیده ها



فصول  4و  5و  ...شامل معرفی و پيشبينی روشهای شبيه سازیها و اثبات ها  ،اعتبار دهی فرضيه ،جمع آوری داده های تئوری ،تجربی ،ميدانی ،آماری و  ......برای
صحه گذاری نتایج مترتب بر فرضيه



فصل مربوط به همکاران پژوهش و نام و نشان آنها و رزومه و تجارب ایشان مرتبط با جایگاه همکاری و پشتيبانی ایشان در انجام پزوهش و برآورد هزینه های مالی بخشهای
مختلف انجام پژوهش از ابتدا تا انتها شامل حق الزحمه ها ،تجهيزات و ادوات مورد نياز ،خدمات جانبی و موازی مورد نياز از واحدهای بيرون از مجموعه پژوهشی ،انجام
آزمایشات وکارهای کارگاهی ،ساخت و تهيه Setupهای تجربی و عملی و ميدانی و آماری و هزینه های جابجائی های پرسنلی و تجهيزاتی و هزینه های مربوط به مستند سازیها
و گزارشات ميانی و پيشرفت کار و سایر موارد متفرقه و سپس اعمال ضرائب مربوط به طول دوره انجام کار بر اساس زمانبندی پيشرفت کار و موارد حقوفی و قانونی شامل ماليات
و اورهدها و در نهایت جمع کل هزینه ها



جمع بندی و بيان صریح فرضيه و نوآوری و تنظيم جدول زمانبندی و مرحله بندی انجام پژوهش به صورت کامال گویا و کوتاه



منابع مراجع مورد استفاده

 پيوستها و مستندات جانبی مانند فایلهای صوتی و تصویری و ....

انجام پژوهش (پایان نامه) براساس زمان بندی

 فاز بندی انجام پژوهش بر اساس پيشنهاده

 انجام هر فاز از پایان نامه و تهيه مستندات مربوط به هر مرحله و حفظ و ذخيره
سازی اطالعات
 تئوری پردازیها ،شبيه سازیها ،انجام تستها و آزمایشات و داده های ميدانی و ........
 اندیشيدن به یک سناریوی دقيق با تمرکز بر عنوان پژوهش و پایان نامه و شروع به
تفکر در خصوص فصل بندی و نگارش پایان نامه

(ارسال مقاالت ،همزمان با پشرفت پایان نامه)

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و یا دکتری

پایان نامه همانند اکثر مستندات علمی دارای ساختار و سازماندهی یکسان و مشترک است که به ترتيب
زیر است:
 عنوان پایان نامه بر اساس پيشنهاده مصوب
 نام و نشان نویسنده و اساتيد راهنما و مشاور و نوع و مقطع تحصيلی و حوزه تحصيلی و تاریخ تهيه

 تقدیم نامه ،تقدیرنامه ،اظهارنامه ،تصویب نامه و ....
 چکيده پایان نامه (دقيقا به صورت چکيده و فشرده پایان نامه مورد نظر باشد و کوتاه و مفيد)
 واژه های کليدی (با دقت و هوشياری انتخاب گردد) و در ادامه چکيده بر اساس فرمت مشخص شده

 نام و نشان کميته داوران پایان نامه (در واقع همان تصویب نامه است!)
 فهرست مطالب و فصلهای پایان نامه و در پی آن فهرست شکلها و جدولها و سپس فهرست عالئم و نشانها

نگارش پایان نامه تحصيالت تکميلی (ادامه )...

 فصل  1مقدمه و اشاره به محتوای نوآورانه پایان نامه و معرفی فصول متوالی پایان نامه
 فصل  2ادبيات فنی مرتبط با پایان نامه جمع بندی در جهت بيان فرضيات و نوآوریهای پایان نامه
 فصل  3بيان فرضيه مورد نظر در پژوهش و چگونگی استخراج روابط حاکم و متقابل بين پدیده ها

 فصول  4و  5و  ...شامل معرفی روشهای شبيه سازیها و اثبات ها  ،اعتبار دهی فرضيه ،جمع آوری داده های تئوری،
تجربی ،ميدانی ،آماری و  ......برای صحه گذاری نتایج مترتب بر فرضيه

 فصل  nجمع بندی و بيان صریح فرضيه و نوآوریها و نتایج و پيشرفتها و در عين حال کمبودها و
پيشنهادات ادامه کار
 منابع و مراجع مورد استفاده
 پيوستها و مستندات پایان نامه مانند مقاالت مستخرج از پایان نامه و فایلهای صوتی و تصویری و ....

 چکيده و واژگان کليدی و عنوان و نام و نشان نویسنده پایان نامه و اساتيد راهنما و مشاور در انتها و به زبان انگليسی

هماهنگی برای برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه
( و یا پیش دفاع)
الزم است تا برای برگزاری جلسه دفاع و یا پیش دفاع و پس از تائید اولیه پایان نامه توسط استاد راهنما (پایان
نامه ارشد) و نیز کمیته ژوری (پایان نامه دکتری)  ،مقدمات برگزاری این جلسات فراهم گردد.
 تنظیم زمان برگزاری جلسه دفاع با هماهنگی و تماس با کمیته ژوری
 تهیه و ارسال دعوت نامه های اعضاء کمیته ،آماده کردن مدارک و مستندات مربوط به صورت جلسه دفاع و
فرمهای نمره و ارزشیابی و سپس در اختیار نماینده تحصیالت تکمیلی (ناظر) قرار دادن آنها
 تهیه فایل ارائه شفاهی محتوای پایان نامه زیر نظر استاد راهنما و بر اساس زمان بندی مناسب برای ارائه
(پایان نامه های ارشد حدود  30دقیقه و پایان نامه های دکتری حدود  50-45دقیقه)
 تهیه فایلهای جانبی مانند فایلهای تصویری و انیمیشن

مقدمات برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و یا دکتری
 فرآیندهای اداری و اخذ مجوز برگزاری جلسه با هماهنگی و تائيد استاد راهنما و اعضاء کميته ژوری و مدیرگروه
و معاونت تحصيالت تکميلی دانشکده و نهایتا معاون تحصيالت تکميلی دانشگاه و همزمان تهيه فرمهای مربووط
به برگزاری نشست از طریق دفاتر گروهها و تحصيالت تکميلی مربوطه کامل می گردد و با هماهنگی ،در اختيوار

استاد راهنما و یا ناظر جلسه قرار داده می شود( .حدودا  2تا  3هفته زمان الزم دارد!)
 زمان برگزاری (روز و ساعت) جلسه با هماهنگی اساتيد ژوری و قوانين تحصيالت تکميلی تنظيم می گردد.

 بر اساس گزارش کتبی و یا الکترونيکی تهيه شده ،فایل ارائه تهيه و با استاد راهنما در مورد شکل و محتوای آن
مشاوره انجام می گردد .تعداد اسالیدها (اسالیدها شماره گذاری) به گونه ای است که در زمان مشوخص بتووان

آنها را ارائه کرد( .پایان نامه های ارشد حدود  30دقیقه و پایان نامه های دکتری حدود  50-45دقیقه)
 در روز و ساعت تعيين شده با حضور اساتيد کميته ژوری و ناظر تحصيالت تکميلی جلسه دفاع برگزار می گردد.

برگزاری جلسه دفاع
 یک جلسه دفاع از رساله دکتری (یا رساله ارشد) با زمان محدود ( 50یا  )30دقيقه است.

 اسالیدهای مقدماتی و بررسی ادبيات فنی و مرور منابع و تعریف صورت مسئله در حدود یک سوم زمان ارائه است و یک
سوم بعدی به بيان فرضيه مورد نظر و شيوه علمی و تحقيقاتی مورد نظر پرداخته می شود و یک سوم نهائی به بيان نتایج
پژوهشی پایان نامه و مباحث تکميلی پرداخته می شود.
 در استفاده از اطالعات مستخرج از کارهای دیگران مرجع دهی صورت گيرد.
 حتی المقدور به صورت صریح و شفاف ،جنبه نوآورانه کار خود را مورد تاکيد قرار دهيد.
 در مورد روش اعتبار سنجی و صحه گذاری فرضيه از طریق تجربی و یا تئوری و شبيه سازی توضيح داده شود.
 نتایج مستخرج از پایان نامه و ارزش علمی یا کاربردی آن بيان گردد.
 معرفی مقاالت مستخرج از پایان نامه که چاپ شده و یا حداقل پذیرش شده است.
 فایلهای جانبی و پشتيبان مانند فایلهای تصویری و فيلم و انيميشن و ( ......در صورت وجود و نياز)

نکات جانبی در برگزاری جلسه دفاع
مدیریت زمان
پرهيز از بيان مطالب غير ضروری یا مطالبی که نسبت به آن تسلط کافی وجود
ندارد.

تالش در جهت آرامش و شنيدن نظرات هيئت ژوری.
فروتنی و استفاده از واژگان مناسب در پاسخ به پرسشها و نقدها.

با سپاس
sayyaadi@sharif.edu

