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 دانشجوی محترم، 

 نامه خود موارد زیر را در نظر داشته باشید:  دوران آموزش خود، جهت برگزاری هرچه بهتر جلسه دفاع از پایان آمیز موفقیت برای سپری کردنبا تبریک 

پیشازجلسهدفاع

 برسانید. پایان الزم است، به نامه کرده و در زمان معین تمامی مواردی که برای انجام پایان ریزی روند دفاع برنامه برای  

 ایشان ارسال  را برای خود نامه پایان از نسخه حداکثر یک هفته قبل از جلسۀ دفاع و پس از هماهنگی با استاد راهنما، مشاور، و استادان داور، یک

 یافت آن مطمئن شوید. کرده و از در

 آگاهی داشته باشید.  جلسۀ دفاع و نامه پایان زمینه در خود دانشگاه است، از قوانین ها متفاوت دانشگاه جلسۀ دفاع در که قوانین با توجه به این 

  .با مشخصات استادان داور آشنا باشید 

 کنید بررسی را دفاع روز نیاز مورد لوازم. 

 باشد نداشته مشکلی تا کرده بررسی را خود تاپ لپ. 

 باشید داشته همراه و کرده چاپ را خود نامه پایان از نسخه یک. 

 نسخه خود نامه، منابع متنی و غیر متنی، و موارد مشابه( اید)تصاویر، فایل پاورپوینت، متن پایان آوری و آماده کرده هایی که در این روند جمع فایل از 

 .کنید تهیه پشتیبان

 باشید داشته همراه گفت خواهنددر جلسه  استادان که نکاتی نوشتن برای کاغذ و قلم. 

 خود  نامه جلسۀ مشابهی برگزار کرده و پایان دوستان و خانواده حضور در یا تنهایی پیش از جلسۀ دفاع نهایی برای ارائۀ خود برنامه داشته باشید و  به

 .مسلط باشید ارائه ۀنحو بر کافی اندازه به دفاع روز در دهید تا را در زمان معین ارائه

 ریداها را به ذهن بسپ و آن کرده ها را پیدا های احتمالی به آن بپرسند، یادداشت کرده و پاسخ شما از داوران دهید می احتمال که را هایی سوال. 

 حد امکان، منابع را در دسترس خود قرار دهید.و در  باشید مطلع تحقیقات آخرین ازو  داشته ای گسترده مطالعات خود نامه پایان موضوع زمینه در 

  های آتی دانشجو در مقاطع  کنندۀ موفقیت قابل توجهی بر ارزیابی استادان راهنما و داور داشته و تضمین رفارسی و التین تأثی (مقاالت)یا انتشار مقاله

دانشگاه  تأکیدهای مورد  های علمی و صنعتی است. بر همین اساس انتشار مقاالت علمی معتبر در مجالت و کنفرانس تحصیلی باالتر و محیط

نامه باشد و با نام دانشجو )به عنوان نویسنده نخست( و استادان راهنما و مشاور، و با نام  که مستخرج از پایان چه مقاله یا مقاالتی لذا چنان باشد. می

نامه مورد توجه قرار  ید تا در مراحل ارزیابی پایاندانشگاه معماری و هنر پارس منتشر یا پذیرفته شده باشد، به واحد تحصیالت تکمیلی ارائه نمای

 ذکر شود.  ”Pars University“صورت  کر است در مقاالت التین نام دانشگاه بهگیرند. الزم به ذ

 دفاعجلسهدر 

 باشید. مرتب و از لحاظ ظاهر آراسته دفاع جلسه در 

 .در آغاز جلسه صبر کنید تا نماینده دانشگاه جلسه را رسمی اعالم کند 

  از توانید در صورت تمایل می .کنید معرفی ار مشاور و راهنما استادان کنید. سپسبا لحن آرام جلسه را شروع کرده و خود و موضوع  خود را معرفی 

 . کنید تشکر جلسه در حضور جهت حضار تمامی و استادان

 زمان  مدت به بهتر است ادامه در. مطرح کنید مختلف های جنبه را از موضوع اهمیت کرده و صحبت خود نامه پایان موضوع انتخاب دالیل دربارۀ ابتدا

 .کنید اشاره اطالعات آوری جمع نحوه مطالعه و تحقیق و

 ارائه پیشنهادهایی و کرده بیان را نامه پایان موضوع از خود گیری نتیجه و مطلب کل خالصه طور پس از ارائۀ توضیحات دربارۀ تحقیق خود،  به 

 دهید.
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درطولجلسۀدفاع

  .نامه به معنای ایراد گرفتن از دانشجو نیست و  بنابراین نقد پایاندقت داشته باشید جلسه دفاع یکی از جلسات کالس است و جنبۀ آموزشی دارد

 چنین سکوت استادان نیز نشانی از نارضایتی ندارد.  هم

 صحبت کنند، شما می صحبت داور استادان که کرد. هنگامینامه شما صحبت خواهند  پس از تمام شدن ارائۀ توضیحات شما، داوران دربارۀ پایان 

 توانید به پرسش ایشان پاسخ دهید. پایان یابد. در صورت تمایل خود استاد داور، می تمامی استادان داورو اجازه دهید صحبت  نکنید

 ها پاسخ دهید.  توانید به آن نکات و توضیحات داوران را یادداشت کنید و پس از آن می 

 ببرید نام دکتر یا استاد لفظ با را استادان. 

 ننمایید جدل و بحث استادان با. 

 .پاسخ سواالت داوران را دقیق و کوتاه بیان کنید 

 کنید استراحت خوبی به دفاع قبل پس ،بینجامد طول به دفاع جلسه است ممکن. 

 بیندازید نگاه خود های یادداشت به گاهی چند از هر توانید می خود استرس کاهش برای. 

 دهید انجام کارها گونه این انجام جهت الزم هماهنگیو یا آشنایان  دوستان از یکی با قبل زای چون پذیرایی نکنید و ا خود را درگیر مسائل حاشیه. 

نکاتمهموضروری

 تحصیالت تکمیلی که ناظر بر جلسه صورت با تذکر نماینده  ؛ در غیر ایننماییدهای شما اختصاص دارد رعایت  مدت زمانی را که به دفاع و صحبت

 مواجه خواهید شد. دفاع

o دقیقه 10نامه کارشناسی:  مدت زمان دفاع از پایان 

o دقیقه 20نامه کارشناسی ارشد:  مدت زمان دفاع از پایان 

  همراهان و مهمانان خود اطالع دهید در زمان مقرر در جلسه حضور یابند.در طول جلسۀ دفاع، امکان ورود یا خروج از جلسه وجود ندارد. بنابراین به 

 حداقل یک ساعت قبل از زمان تعیین شده در مکان جلسه حضور داشته باشید تا بتوانید نواقص احتمالی را برطرف کرده و شرایط جلسه را مهیا 

 کنید.

  گیرد. لسه انجام میپذیرایی را در طول جلسۀ دفاع انجام ندهید و قبل یا بعد از ج 

  جلوگیری از ایجاد سوءتفاهم، هدیه را در روز و زمان دیگری پس از جلسۀ دفاع به ایشان تقدیم  برایدر صورت تمایل به اهدای هدیه به استادان

 کنید.

 

 


