
 

 

برای ارايه نحوه آماده سازی پاورپوينت برای 

های مختلفی را آماده جلسه دفاعيه ما بخش

ايم و رهنمودها را بر اساس اولويت و نموده

در آغاز .  مرحله به مرحله ارايه خواهيم نمود

را خالصه کنيد. بيشترين تاکيد و  ۵تا  ١فصول 

نتايج که همان  ۵و  ۴بايست به فصول دقت می

اگر .  و بحث پيرامون نتايج است صورت گيرد

ايد قبالً جلسه دفاعيه از پروپوزال خود داشته

توانيد از آن استفاده کنيد و با اعمال تغييرات می

 و اضافه کردن فصول ديگر آن را کاملتر کنيد

معموالً پاورپوينت بايد شامل تعداد اساليد و 

دقيقه  ٢٠ طرح و فونتی باشد که بتوان آن را در

. بهترين اساليد  .دقيقه ارايه داد ٣٠و نهايتاً در 

ايد اساليدی خواهد بود که شما مطلبی را خوانده

و هسته اصلی ان را نهايتاً در دو يا سه خط بر 

ايد. حتی اگر از نمودارها و روی اساليد آورده

جداول برای توضيح مفاهيم نيز استفاده کنيد که 

  . بسيار عالی است

های پايان نامه می نتايجی که در فصل يافتهتما

اما برخی از جداول و  شما آمده هستند مهمند.

نتايج مهمتر از بقيه هستند که در اصل پاسخ 

  .باشدفرضيات شما می

֎  
  شيوه تهيه پاورپوينت برای

 پايان نامه
تهيه پاورپوينت برای جلسه دفاع پايان نامه از 

شيوه خاصی تبعيت می کند. در نوشتن اساليدهای 

پاورپوينت رسم معمول دانشجويان اين است که با 

توجه به سرفصل های تعريف شده مطالب را از 

يه پايان نامه کپی کرده و در اساليد پاورپوينت ارا

می دهند. بايد بگوييم اشتباه ترين روش برای تهيه 

پاورپوينت دقيقا همين روش است. پاورپوينت می 

بايست موجز و گويا باشد و صرفا به بيان سرنخ 

های اصلی و طبقه بندی مطالب بپردازد به گونه 

ای که اگر فرد ديگری به مشاهده آن بپردازد بتواند 

  .اک نمايدمعنی مشابهی از آنها ادر

 

֎  
  تهيه پاورپوينت برای پايان نامه

  
تهيه پاورپوينت برای پايان نامه يکی از دغدغه 

های اصلی تمامی دانشجويان دوره کارشناسی 

ارشد و دکترا می باشد. تمامی دانشجويان می 

بايست برای دفاع از پايان نامه خود، مطالب آن 

خود را برای  را در قالب پاورپوينت آورده و

جلسه دفاعيه آماده سازند. واقعيت اين است که 

پايان نامه خود را با هرکيفيتی که   دانشجو

آماده نموده باشد، آنچه که در جلسه دفاعيه از 

پايان نامه به ارايه می دهد مهمتر است و 

گويای کليت پايان نامه وی خواهد بود. بدين 

نامه و ترتيب می توان گفت نحوه ارايه پايان 

دفاع از آن در تاييد يا عدم تاييد آن از سوی 

اساتيد داور و متخصصان بسيار موثر می باشد. 

متاسفانه بسياری از دانشجويان به مرحله ارايه 

و دفاع از پايان نامه اهميت زيادی قايل نيستند 

و اين مساله می تواند در کسب نمره و تاييد 

  .پايان نامه آنان بسيار موثر باشد



 

 

 

֎  

بايد گفت در بخش کليات تحقيق بيان مساله در 

ساليد خالصه می شود و اهداف و يک يا دو ا

فرضيات و سواالت نيز در اساليدهای مجزا 

مطرح می گردند. در بخش مبانی نظری به طبقه 

بندی پژوهشی های خارجی و داخلی با ذکر 

عنوان و تاريخ و نتيجه پژوهش اقدام ميگردد. 

در بخش روش پژوهش جامعه و نمونه، 

و روشهای اندازه گيری، روش اجرا و تجزيه 

تحليل داده ها مطرح می گردد. در بخش ياقته 

ها، نتايج مربوط به هريک از فرضيات ذکر می 

و در بخش پايانی نيز فرضيات مطرح   گردد.

شده و تبيين های هريک در زير آنها قيد می 

   .شوند

 

֎  
بخش های مهم برای تهيه 
 پاورپوينت برای پايان نامه

پاورپوينت برای مقاطع ارشد و دکترا می 
 :بايست از نظم زير پيروی نمايد

 فحه به نام خداص -١

صفحه تقدير و تشکر از اساتيد راهنما،   -٢

 مشاور و داوران

صفحه عنوان پايان نامه که در آن عنوان  -٣

دقيق پايان نامه به دو زبان فارسی و انگليسی 

آورده می شود، و اسامی اساتيد راهنما و 

  .مشاور و پژوهشگر ذکر می گردد

ليست مطالبی که قرار است عنوان گردند   -۴

آورده می شود که عبارتند از کليات تحقيق، 

مبانی نظری، روش پژوهش، يافته ها، و نتيجه 

 گيری

اساليد آخر نيز به تشکر و قدردانی از    -۵

  .ضران در جلسه دفاعيه مربوط می شودحا

 

کنندگان تحقيق و يا الزم است تا مشارکت

های خود را کامالً شرح دهيد و معرفی نمونه

ايد و کنيد. اينکه چگونه آنها را انتخاب نموده

  .های جمعيت شناسی دارندچه ويژگی

ی خود را گيرروايی و پايايی ابزار اندازه

  .شرح دهيد

آوری اطالعات را دقيق شرح روش جمع

 .دهيد

ها را به جزييات و دقيق روش تحليل داده

  .شرح دهيد

  .های پژوهش را بازگو کنيدمحدوديت

احتمال دارد شما برای آماده کردن اين بخش 

به چند اساليد نياز داشته باشيد که طبيعی 

ت بايست به اين سواالمی. در ادامه است

 :پاسخ دقيق و کوتاهی ارايه کنيد

 از پژوهش چه چيزی ياد گرفتيد؟

چگونه نتايج پژوهش شما به چارچوب 

 .مفهومی و ادبيات پژوهش شما ارتباط دارد
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