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 ایران پژوهشهای ریاضی در وضعيت : بخش اول
ران را     ه کمک سایت    ابتدا وضعيت علمی ای ا   (MathSciNet ب ه  )انجمن ریاضی امریک د و   ک نق

 .مورد بررسی قرار می دهيمدر برمی گيرد چکيده تمام مقاالت ریاضی مجالت معتبر دنيا را 
ه                 ران در سه ده  چاپ شده است و      ٢٠٠٠ و   ٩٠،  ٨٠تعداد کل مقاالتی که از ریاضيدانان ساکن ای

ن                 ر جمعيت در ای ون نف ا در جدول ذ    دتعداد نسبی در هر یک ميلي ل درج شده است   وره ه ان  . ی هم
زایش            ریاضی   تعداد مقاالت   خوشبختانه  گونه که مالحظه می شود       ه روز در حال اف ا روز ب وده  م ب

به گسترش دوره های       و بخش دیگر   پژوهشاست که بخشی از آن به سياستهای حمایتی وزارت از           
 . دکتری در ایران مربوط است

 
 ٢٠٠٠-٢٠٠٩ ١٩٩٠-١٩٩٩ ١٩٨٠-١٩٨٩ دوره

 ۴٩۵٩ ٨٢٩ ١٠۵ مطلق مقاالتتعداد 
ریاضيدانان با نشانی (مقاالت تعداد 

 ١٢/۶۶ ٨/١٣ ٢ در هر یک ميليون نفر) ایران

 
وبی           ازنظر کمی     نسبت به جمعيت از     اما   ره جن ه و ک د ترکي تيم    کشورهایی مانن ه  (عقب هس در ده

 ).د برابر ما مقاله چاپ کرده ان۶/٣ برابر ما و کره جنوبی ٢/١ ترکيه ٢٠٠٠-٢٠٠٩
يچ وقت خوب             با بررسی مجالت تراز اول ریاضی جهان باید گفت که            ا ه از نظر کيفی وضعيت م

ه ریا  ،در واقع ما در شکل دهی جریان اصلی ریاضيات        . نبوده است  انی   یعنی بدن ق  ضيات جه  و خل
ه است،     ایده های نو،  يچ نقش  از موقعی که اولين مقاالت پژوهشی ریاضی در ایران نگارش یافت  ه

  اهميت ریاضيات   کم پایين و زمينه های      سطوح بعضی از ما در      ، ولی در عوض   ،نداشته ایم ی  کليد
م  دیگران   ی اصيلکارها و تغييرات جزیی  دادن به ن شاخ و برگ دادکار کرده ایم و به   ه ای  پرداخت

ی در              ( ر       البته می توان مقاالتی عميق و تأثيرگذار از ریاضيدانان ایران يار معتب ریاضی  مجالت بس
ان فعاليت               " یافت ولی این مقاالت اساسا     ن ریاضيدانان در زم حاصل پژوهش هایی بوده است که ای

 ).ند با نشانی آن دانشگاهها چاپ شده ا در نتيجه ودر دانشگاههای خارج از ایران انجام داده اند
 

انی     مقایسه وضعيت نسبی مقاالت ریاضی در ایران و فرانسه         اینک به    ازه زم  ٢٠٠۵- ٢٠٠٩ در ب
ی ریاضيدانان    که است انتخاب فرانسه به این دليل(می پردازیم  ين الملل   (ICM2010) در کنگره ب

 که در حد   -دو نفر از چهار ریاضيدان برنده جایزه فيلدز        در هندوستان برگزار گردید      ٢٠١٠که در   
 .) ساکن این کشور بودند-جایزه نوبل ارزیابی می شود

 
 
 
 
 



 مجله ایران فرانسه
346 

 سال ۵طی له مقا
در هر یک 
 ميليون نفر

22675 
  سال۵مقاله در 

47 
 سال ۵طی مقاله 

در هر یک 
 ميليون نفر

3490 
 سال۵ در مقاله

ALL 

 در هر تعداد نسبی
 ۵ در هزار مقاله
 سال

طلقمتعداد   
  سال۵در 

 در هر تعداد نسبی
 ۵ در هزار مقاله
 سال

 تعداد مطلق
  سال۵در 

 نام مجله

3.7 84 10.9 
 

292 Appl. Math Comput. 

15.7 356 0.9 3 SIAM 

15.7 356 6.6 23 American * 

0.09 2 10.9 38 Ital. J. Pure Appl. 
Math. 

0.2 5 12 42 Int. Math. Forum 

9.2 208 0.9 3 London * 

0.9 20 9.5 33 Far East * 

 
دول  ه ج ان ک االچن الهای   ب له س د، در فاص ی ده ان م يد ٢٠٠۵-٢٠٠٩  نش گاههای ریاض انان دانش

ران  ه ٣۴٩٠ای ه و ریاضيدانان دانشگاههای فرانس د٢٢۶٧۵ مقال رده ان ه چاپ ک ا در نظر .  مقال ب
ران طی               ون             ۵گرفتن جمعيت این دو کشور، می توان گفت در ای ه ازای هر یک ميلي ر  سال و ب  نف

 . بوده است٣۴۶ مقاله ریاضی چاپ شده است در حالی که عدد مشابه برای فرانسه ۴٧
االت چاپ شده در                  ،همچنين ردیف های چهارم و پنجم جدول       داد نسبی مق ق و تع داد مطل  مقایسه تع
اوین   ن دو ردیف   .  است SIAM و .Appl. Math Computدو مجله ریاضيات کاربردی با عن ای

ران     ه در ای د ک ه   10.9حدود   سال  ۵طی  نشان می دهن ه    در ه  مقال ه در مجل  .Applر هزار مقال
Math Comput.       رای فرانسه ابه ب ه عدد مش از طرف  .  است 3.7چاپ گردیده است، در حالی ک

ا      0.9دیگر در ایران فقط      ه ب ار  از هزار مقاله در مجل ه      SIAMاعتب ده است در حالی ک  چاپ گردی
 . برابر ایران است١۶ یعنی 15.7این عدد برای فرانسه 

نج سال در            مقاالت چاپ شده      نسبی  تعداد  . دو ردیف آخر نيز قابل توجه است       ه طی پ در هزار مقال
ا    ار مجالت ب ام    اعتب ه شامل ن تند Londonی ک د  (  هس  .Proc. London Math. Soc., Jمانن

London Math. Soc., Bull. London Math. Soc. (  ام     و ه شامل ن  Far Eastمجالتی ک
 .جابه جا است" هستند و در هند چاپ می شوند در ایران و فرانسه تقریبا

ایين بيشتر                    این مقایسه  ه در مجالت سطح پ ه چاپ مقال  ها نشان می دهد که تمایل یا توان ایرانيان ب
 ).می پردازنداعتبارو در نقطه مقابل، فرانسویان به چاپ مقاالت در مجالت با (است 

می توان به روش مشابه مشاهده نمود که وضعيت در مورد سایر کشورهای در حال توسعه مشابه                  
 .است

 
 مقاالت ما نسبت به کيفيت آنها فزونی دارد؟کميت را چ: بخش دوم

دولتمردان بعضی از کشورهای در حال توسعه برای ارتقا جایگاه کشور خود در  در سالهای اخير،  
ان       د        بين سایر کشورهای منطقه یا جه داماتی زده ان ه اق رای    .  دست ب ن کشورها ب زایش کمی و   ای اف

ده توسط پژوهشگران  اپ ش االت چ ی مق انکيف ق ش ه وضع   از طری ه ب اپ مقال ه چ ان ب ویق ایش تش



انون   . مقررات ویژه ای پرداخته اند ا      (Publish or Perishکالسيک  بر اساس ق ی چاپ کن ی یعن
  گویندپژوهشگران خود می به سياستمداران علمی کشورهای مزبور ) !بمير
 ؛دید استخدام، تمدید قرارداد یا رسمی شوياگر می خواه •
 ؛دي شغل خود ترفيع یا به مرتبه های باالتر دانشياری و استادی ارتقا یابد درياگر می خواه •
 ؛ديد در کنفرانسهای خارج از کشور شرکت کنياگر می خواه •
 ؛ديخود را دریافت نمای (Project)د حق التحقيق طرحهای پژوهشی ياگر می خواه •
 ؛دید پژوهشگر نمونه یا استاد نمونه شوياگر می خواه •
 ؛ديدریافت نمای (Grant)عتبار پژوهشی اد ياگر می خواه •
 ؛د برای دوره های کوتاه مدت تحقيقاتی در خارج از کشور مأمور شوندياگر می خواه •

ر می خواه ده بمانيو خالصه اگ د کنديد از نظر شغلی زن ه دي و رش د؛ هر چ ه چاپ کنن د مقال  بای
ا حدی     نيز   ارتقا کيفی     برای . بهتر ،بيشتر ه مجالت     ت ه می    ISIب رای           تکي االتری ب از ب  شود و امتي

 .چاپ مقاالت در این مجالت در نظر می گيرند
 . نيز وجود دارد)پرداخت نقدی به ازای هر مقاله چاپ شده(در کنار این سياست، تشویق مقاله 

رای                  ه پژوهشگران ب ن است ک ه ای ن کشورها را گرفت ان ای ون گریب ه اکن ع  معضلی ک فشار  رف
م ارزش و               بهره   وارد بر آنها و      روانی مندی از مزایای این سياست به چاپ مقاالت کم عمق، ک

 .کم تأثير بر علم و فناوری جهانی روی آورده اند
ا چاپ هر          متعددبا یافتن حوزه ها و موضوعاتی ساده به چاپ مقاالت           گروهی    می پردازند تا ب

ار پژوه           ا اعتب رده ی ره ب شی بيشتری   چه بيشتر مقاله از بودجه های پژوهشی موسسات خود به
 . مهيا نمایندو دانشجویانشان برای خود 

ا است              دیگر   یگروه ایر گروهه يش از س ی آن ب رادی    شامل    ،که متأسفانه فراوان ا     است اف ه ی  ک
راوان در                  " اساسا ه علت فعاليت ف ا ب د ی خارج  به علت پایه علمی ضعيف، توان پژوهشی ندارن

ار     ه کارهای تحق      ، خود  از محل رسمی ک رداختن ب ا    فرصت پ اتی را نداشته و اساس از نظر  " يق
ا عقب             وبرای بهره وری از خ     ایشان  . علمی به روز نيستند    ردان ی ان گسترده شده توسط دولتم

 .نماندن از غافله پژوهشگران، به چاپ مقاالت کم محتوا در مجالت کم ارزش می پردازند
های عميق می پردازند     وجود دارد که به ارائه کار      کوچکی از پژوهشگران زبده نيز     گروه   البته

 .ظ استانداردهای پژوهشی پایبندندو به حف
 .سی ارشد و دکتری نيز وجود دارند، دانشجویان دوره های کارشنا هاعالوه بر این گروهدر ایران 

دون                     رای ورود ب ا ب دانشجویان کارشناسی ارشد برای اخذ پذیرش از دانشگاههای خارج کشور و ی
وان دانشجوی      داخل  آزمون به دوره های دکتری       تعد   به عن ه از           ،درخشان مس ا دو مقال د یک ی  مایلن

 . پایان نامه خود  در هر جای ممکن چاپ کنند
ا استخدام               ارغ التحصيلی ی رای ف راد        (دانشجویان دکتری نيز ب ایر اف ا س ه      ) در رقابت ب ه مقال ه  (ب ب

د روی موضوعاتی ک            . محتاجند ) ISIاز نوع   ویژه   رجيح می دهن ابراین ت ه سریعتر و        بن د ک ار کنن
د         یک   . ساده تر به جواب منتهی شود      ری نمی توان رای      دانشجوی دکت أله ای سخت و جدی را ب مس

د              ار کن د و در            . رساله خود انتخاب کند و در زمانی نامحدود روی آن ک د خطر کن دانشجو نمی توان
ا                    ه منتهی می شود ی ه حوزه ای پژوهش نماید که روشن نباشد به مقال رج  . ن ه       وی ت د مقال يح می ده

ایين  ) Backlog(خود را به مجله ای که زمان انتظار       اه ٢حدود  (آن پ ه      )  م ا ب د ت است ارسال نمای
یک دانشجوی دکتری باید    . داوری مقاالت آن یک سال طول می کشد       " که معموال اعتبارمجله ای با    

 از دست می      صورت فرصتهای شغلی ممکن را     ن التحصيل شود، در غير ای     غفارنه نيمسال   ظرف  
این وضعيت برای دانشجویان  . به دانشگاه خود شهریه پرداخت نماید     باید  دهد یا برای ادامه تحصيل      

 .خواهد بود آزاردهندهدکتری متأهل که بورسيه هيچ سازمانی نيستند بسيار سخت و 
ه  درتو البت ه ن ار ،ب ه نویسی  فش ی   مقال جویان تحصيالت تکميل ا دانش ی ی أت علم ر اعضای هي ب

ه علمی                       م ول جامع ورد قب ه از نظر اخالقی م ز می شود ک وجب سرقت علمی کارهای دیگران ني



ی و    .نيست در واقع، استفاده از داده ها یا چاپ نسخه ای از کارهای دیگران به همراه تغييرات جزی
ذیرش از یک  ه دست آوردن پ ا ب ایج خود را ت ا و نت ده ه ده است پژوهشگران ای دک، موجب ش ان

ای علمی در محيطهای      . دیگران مخفی دارند   از   ،مجله دل اطالعات و بحثه این امر مانع از رد و ب
 .تی بين دانشجویان گردیده استدانشگاهی و ح

 
  ضعف عمومی تحقيقات: سومبخش 

ر معضالت سياسی     جهان سوم    ضعف عمومی تحقيقات در کشورهای     اعی -عالوه ب اقتصادی  -اجتم
 ،به این معنا که مسایل مورد بررسی     . مربوط است نها نيز   آ فناوری    علمی و  زیرساختهایضعف  به  

ن کشورها         " عمومااز غرب و     اوری ای ا نيازهای فن ا  (بدون ارتباط  ب ه اساس ه صنعتی و از   " ک نيم
که تجانسی با نيازهای     ( و نيز بدون ارتباط  با نيازهای علمی آنها           )اندنظر کشاورزی توسعه نيافته     

  .ن کشورها شده است وارد ای)فناوری ایشان ندارد
ان              جهان سوم   از طرف دیگر کار علمی در کشورهای         ه از آن مي رو است ک با مشکالتی جدی روب

وان از   ی ت دیران ناکار  م ط م نجيده توس ميمهای ناس ی، تص واد و   آبروکراس أمين م کالت ت د، مش م
اوری، نابس        امانيهای تجهيزات آزمایشگاهی، محدودیت در دسترسی به اطالعات و منابع علمی و فن

ژوهش و وجود    ... اقتصادی و    الم جو علمی   نام برد که هریک به تنهایی می تواند به چرخه پ  و  س
 . لطمه بزندپویا 

 
 مشکالت تحصيالت تکميلی در ایران: چهارمبخش 

 .را با نمودار ذیل نمایش دهيم) شامل مشکالت دوره ارشد(اجازه دهيد مشکالت دوره دکتری 

 
 
 
 

 دوره دکتری بهبود کيفی پيشنهادهایی برای: پنجمبخش 
نهادهای پ. اجتماعی راه حل نهایی و قاطع وجود ندارد-به طور کلی برای بعضی مسائل فرهنگی   يش

 : ارائه می شودی دوره دکتريفی بهبود کیبراذیل 
  

 

 
 دانشجو

 
امکانات سخت   واتاق

 افزاری و
 نرم افزاری مناسب ندارد

 
اطالعات کمی دارددامنه 

 و به روزنبيست
 

 
از کار دانشجو ناآگاه است
 و بر آن کنترل ندارد

 
 برنامه تحقيقاتی

  و حتی 
 موضوع نو ندارد

 
 پر مشغله است 

 و
 برای دانشجو وقت ندارد

 
 

 
 استاد راهنما

 

 تأمين شغلی ندارد
 و

فرآیند بورسيه شدنش 
دشوار و طوالنی است

 
هدردهندهارزیابی جامع  

  انرژی است
 

 
سيستم دانشگاهی

 مقاله محور است و
 بر کميت مقاالت بيش از 
 کيفيت آنها تأکيد دارد

 

 
تحقيقات در کشور 
 جهتدار نيست

دروس آموزشی نامرتبط 
 با 

 رساله و گاه با محتوای
  تکراری است

فرآیند شرکت دانشجویان 
 در همایشها و فرصت 
 تمطالعاتی  طاقت فرساس

 
با شيوه های نوین تحقيق

  و  منابع اطالعاتی 
 ناآشنا است

 
 

 
به تربيت معلم 
توجه نمی کند

 
 مسأله خوب ندارد

)مهم، غيربدیهی و حل پذیر(



 : استاد راهنما 
د  .١ تقل از دانشج بای ات مس ر دارای تحقيق ال اخي ه س ددرس ری اش باش اله دکت د . ویانش و رس بای

 .داشته باشدمستقل پژوهشی - و یک مقاله علمیISIیک مقاله الاقل 
 .باشد) البته با موافقت استاد(اصالت انتخاب استاد راهنما فقط با دانشجو باید  .٢
 

 سيستم دانشگاهی 
ه دوره کارشناسی ارشد و        دروس   واحد و انتقال     ١٢کاهش واحدهای درسی به      .١  از دوره   الزم ب

 .ارشد به دوره کارشناسیکارشناسی 
 و پرداخت به موقع به دانشجویان) کمک به دانشجویان غير بورسيه(اجرای طرح پژوهانه  .٢
 حمایت از کنفرانسها و کارگاههای آموزشی داخلی با حضور ریاضيدانان خارجی .٣
 اجرای طرح تشویق مقاله برای دانشجویان .۴
 

 د کيفی مقاالت بهبوپيشنهادهایی برای: ششمبخش 
أت علمی دانشگاهها و مؤسسات                     ای پژوهشی اعضای هي ابی فعاليته یکی از مهمترین موارد ارزی

ان است  االت آن ف مق م و کي ی، ک االت و تخصيص  . پژوهش ی مق ابی کيف ال حاضر در ارزی در ح
ه در مجالت    ) الف : بودجه های پژوهشی دوعامل اساسی دخالت دارد            ا   ISIچاپ مقال اس ب  در قي

 . مجله(IF)ضریب تأثير ) پژوهشی ب-ر مجالت علمیدیگ
ار  ن دو هنج رم(ای عه،  ) ن ال توس ورهای در ح ه خصوص کش ورها، ب ياری از کش ارف در بس متع

ان مجالت . است بتاISIدر مي أثير نس ا ضریب ت ی ب ه  "  حت ود دارد ک ه وج دکی مجل داد ان اال، تع ب
عه   د توس ر رون أثير ب ی ت ده و ب ی فای االت ب ار از مق از استسرش ورد ني اوری م انی و فن م جه . عل

ا را                  ISIهمچنين مجالت تخصصی غير      ه متخصصان مربوطه آنه د ک ی وجود دارن  با سابقه دیرین
 . مجالتی با آبروتلقی می نمایند

تند                    ل انکارهس ر قاب م و غي وق مه ر از       . با وجود نقاط ضعف باال، هر سه عامل ف اری بهت چون معي
ابی های                . ه کار ببریم  آنها نداریم، باید آنها را ب      ا موجب هرج و مرج در ارزی حذف هر یک ازآنه

د شد           و خلط دوغ و دوشاب می شود        پژوهشی   ع کسانی خواه اهی می            و به نف ود م ه از آب گل آل ک
 .می توانيم آنها را تنقيح نمایيمذیل  در عوض به روشهای پيشنهادی .گيرند
ا معر) الف د ب ا پژوهشی می توانن ای آموزشی ی ار گروهه ی فهرست مجالت پراعتب  White)ف

List)      که مبنای آن مجالت ISI                  ر د شامل مجالت غي  با ضریب تأثير غير صفر است ولی می توان
ISI )  زه أت ممي ار       ) با تأیيد کميته تخصصی هي م اعتب ز مجالت ک ز باشد و ني ه  (Black List)ني  ک

د و   بPeer Reviewشامل مجالتی است که بدون یا با سيستم ضعيفی از  ه چاپ مقاالت می پردازن
ا مؤسسه،                        ISIمی تواند شامل مجالت      يس پژوهشی دانشگاه ی ا ری د آن توسط شورا ی  باشد، و تأیي

د                          رو ترغيب نماین رو و عدم چاپ در مجالت بی آب . پژوهشگران را به چاپ مقاله در مجالت با آب
ه ب      (Grant)تخصيص امتياز برای ارتقا یا اعتبارپژوهشی         ه هر مقال ده       ب ایز کنن ه طور متم د ب و ای

ه   تشویق کننده ای ه ب ن دو فهرست     White List ،Black List متناسب با تعلق مجل ا خارج ای  و ی
 . بدیهی است این فهرست ها در گروههای آموزشی متفاوت، گوناگون خواهند بود. تعيين شود

ارا    ) ب يم اعتب ا تقس ا ی رای ارتق االت ب رای مق قفی ب د س ت بای ورد کمي د در م ل ش ی قائ . ت پژوهش
رای      5Kپيشنهاد می شود سقف        ه ب از، منظورشود        K مقال ار      .  سال محاسبه امتي ابراین اگر اعتب بن

د حداکثر             ٣پژوهشی افراد در     ابی           15 سال معين سنجيده می شود بای رای ارزی راد ب ه را از اف  مقال
رای        . پذیرفت ا ب ه آنه ر و ارائ از    این امر موجب تالش برای نوشتن مقاالت بهت ه دست آوردن امتي ب

د د ش داکثر " ضمنا. بيشتر خواه ردد در هر سال ح نهاد می گ ه ٢پيش ه از یک مجل ر  مقال  ISIغي
 .پذیرفته شود تا هم کيفيت موضوع تحقيق و هم کيفيت مجله کنترل گردند


