
 

  رياضی! فارغ التحصيلی از دوره دکتری

 محمد صال مصلحيان

اين مقاله پس از بيان تفاوتهای ساختاری دوره دکتری رياضی در ايران و کشورهای پيشرفته، به ارائه راهبردی عملی 

  برای گذراندن بهينه دوره پژوهشی دکتری رياضی پرداخته است.

 در دانشجو صدها بيشتر) است کهسال و گاه  4(حدود  ای نسبتا" طوالنی در ايران دوره دکتری دوره

. اين دوره با بسياری از کشورهای دنيا، حتی کشورهای در درگيرند آن با نوعی به ايران های دانشگاه

اولين تفاوت اين است که در ايران در ازای تربيت يک دانشجوی دکتری  .حال توسعه متفاوت است

حق پژوهانه به استاد راهنما داده می شود حال آن که در بسياری از کشورها چنين امتيازی به عنوان 

امتيازی وجود ندارد و تربيت دانشجوی دکتری بخشی از وظيفه اعضای هيأت علمی تلقی می شود. دوم 

پژوهشی نمايه شده -اين که در ايران دانشجويان برای فارغ التحصيلی بايد پذيرش حداقل يک مقاله علمی

با استاد راهنمای خود) را ارائه دهند، در حالی که در بسياری از کشورهای پيشرفته،  مشترک اغلب(

نگارش مقاله، شرط الزم برای فارغ التحصيلی نيست و صرفا" نظر مثبت کميته داوری رساله برای اين 

، باعث یا حرفهحفظ حيثيت  هم گاهی لبتها و ،امتياز مقاالتحق پژوهانه و از بهره مندی امرکافی است. 

که تا اينجا با  بپردازنداعضای هيأت علمی به راهنمايی دانشجو در دوره دکتری  تقريبا همهکه  شده است

 فشار وضعيت اقتصادی و شرايط فرهنگی مملکت ما تناسب دارد. گذشته از اين، در دوره هايی نيز

 ودانشجو  انبوه رشيپذ در، موسسات آموزش عالیبندی  رتبهدر  ارتقا به خاطر هادانشگاه تيريمد

  .است نبوده ريتاث یب اعضای هيأت علمی به آنان یاجبار بايتقر یواگذار

دوره دکتری را گذراندن و دانشجوی دکتری تربيت کردن در ايران وارستگی و شئونی را، هم از 

در بيشتر جاها مشاهده می  که شود یم دانشجو و هم از استاد، می طلبند که اگر وجود نداشته باشند همان

  ، همه دست اندرکارانش را خموده، دلخور و افسرده می کند. شود و در اثر آن

در ميان دانشجويان دکتری، افراد عالقه مند و مستعدی وجود دارند که هر استاد راهنمايی از کار با آنها 

لذت نمی برند و حال  رياضيات یريادگاحساس شعف و شادابی می کند. اما دانشجويانی نيزهستند که از ي



احتماال" به خاطر بيکاری و  وو حوصله خواندن يک کتاب يا مقاله رياضی غير درسی را هم ندارند 

  به جز درس خواندن و تحقيق کردن. ،مه کار می کنندهموده اند. ن ليتحص ادامه به اقدامنظاير آن 

در ميان اساتيد راهنما، بسيارند کسانی که مأمنی برای دانشجويانشان هستند و برای پيشرفت آنها از خود 

و وقت چنان مايه ای می گذارند که منافع مادی آن، به هيچ عنوان جبران کننده آن محبت، انرژی 

رف شده برای دانشجويان تحت راهنمايی نيست. اما عده ای نيز يافت می شوند که نه می ارزشمند ص

توانند و نه می دانند چگونه بايد دانشجوی دکتری تربيت نمايند. کسانی هستند که هيچ اشتياقی به پژوهش 

 انشگاههادر بعضی از دندارند و اساسا" مسؤوليتی در قبال دانشجوی خود احساس نمی کنند. متاسفانه 

 از جوان استادياران استخدامی وضعيت تبديل جهت الزم شرطی دانشياری به استادياری از مرتبه ارتقاء

است که باز هم با کشورهای پيشرفته متفاوت است به اين معنی که ارتقا مرتبه  قطعی رسمی به پيمانی

ديگر است که نبايد مشروط به کاری) مسأله ای  پايدار و امن حريم يک مسأله و استخدام رسمی (يک

هيأت علمی که چه بسا مدرس بسيار خوبی  عضو يکديگر باشند. چنين قوانينی باعث می شوند که يک

باشد و به داليلی نمی تواند يک پژوهشگر قابل باشد، رو به مقاله نويسی آورد و با پذيرش راهنمايی 

  دانشجويان دکتری مشکالتی را به وجود آورد. 

وت هم اين است که اساسا نظارتی شايسته و بايسته بر دوره دکتری در ايران وجود ندارد، نه سومين تفا

بر پذيرش دانشجويان، نه بر استادان راهنما و شيوه  تعليم و تربيت علمی که آنها اعمال می کنند و نه  بر 

ت و جايی که نبايد باشد دانشجويان. اساسا جايی که بايد نظارت باشد نيس عاقبتنحوه فارغ التحصيلی و 

 هست!

در پی آن رساله ای بتوانند مقاله ای مناسب و  تاعموما"  دانشجويان دکتری می خواهند بدانند چه کنند 

در  همکاران از یبرخ و نگارنده اتيتجرب اساس بر ديآ یم نيا از پس که يیها نکته. درخور بنويسند

تدوين شده است. بايد  برای پاسخگويی به اين درخواست تربيت دانشجويان دکتری رياضی در ايران

متذکر شد که اين شيوه منحصر بفرد نيست و مطمئنا" ديگر همکاران می توانند دستورالعمل های ديگری 

  نيز عرضه نمايند. 

 آموزشی دوره در مناسب های درس گذراندن آن، در موفقيت و پژوهشی دوره به ورود الزمه 

و رسيدن به مرزهای  در حوزه تخصصی دانشجو(مقدماتی و عالی) دکتری، تسلط بر رياضيات 

ن ادامه می يابند. اي نيمسال 5 گاه تا و نيمسال 2 حداقل جامع، و ارزيابی بخش اين. دانش است



و پايه الزم را برای  به طور هدفمند بخواند را دروسی چه مدت اين در دکتری دانشجوی يک که

رگونه ضعفی که دانشجو از خود از اهميت زيادی برخوردار است. ه تحقيق خود به دست آورد

نشان دهد يا دروس نامربوطی که به وی تحميل شود، بايد در مراحل بعدی با مطالعه انفرادی 

 جبران شود. 

  در پايان نيمسال اول و پس از گذراندن دو تا سه درس پايه ای رشته تخصصی، زمان مناسبی

است. در بعضی دانشگاهها، بعضی برای تعيين استاد راهنما بر اساس اولويتهای دانشجويان 

اساتيد درسهای نيمسال اول را به طور مشترک ارائه می نمايند تا آنها و دانشجويان امکان آشنايی 

 بيشتری با يکديگر بيابند.

  را  وی ،مشکالتدانشجو باشد و بتواند (تا حد امکان) در حل  گاه هيتکداشتن استاد راهنمايی که

ايد يکی از آرزوهای يک دانشجوی دکتری اين به عالوه، شياری رساند امتياز بزرگی است. 

ر خصوصيات باشد که ستاره اش با ستاره استاد راهنمايش جفت باشد، به اين معنا که از نظ

اما چيزهای بسياری در زندگی وجود دارند که اخالقی وسلوک علمی با يکديگر متناسب باشند. 

ها انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو (و انتخاب دانشجو توسط از کنترل ما خارجند که يکی از آن

  استاد راهنما) در ايران است.

  .بايد هم استاد راهنما به تربيت کردن و هم شما به تربيت شدن تمايل و نيز اهتمام داشته باشيد

ود. تغيير بدون اعتماد به توانايی ها و جايگاه يکديگر و بدون داشتن تفاهم متقابل، کار پيش نمی ر

استاد راهنما با توجه به فرهنگمان و پيچيدگی های اداری بسيار مشکل و گاهی غير ممکن است. 

بهترين شکل آن وقتی اتفاق می افتد که شما بتوانيد يک استاد راهنمای جايگزين پيدا کنيد و استاد 

نمايی شما را به راهنمای فعليتان طی يک نامه محترمانه، از مدير گروه درخواست نمايد تا راه

 فرد ديگری واگذار نمايد. 

 تالش کنيد به شهر دانشگاه تان مهاجرت کنيد.  اگر ساکن شهر ديگری هستيد بايد به طور موقت

ور داشته باشيد تقريبا هر روز از صبح تا بعد از ظهر در دانشگاه (کتابخانه يا اتاق کارتان) حض

تا با ديدن تالش ديگران، شما به تالش مضاعف ترغيب شويد، چرا که پرکاری مثل تنبلی مسری 

تجربه نشان داده است که هيچ کار پژوهشی قوی و درخوری برای آنان که بين شهر خود  !است

 شان رفت و آمد می کنند قابل تصور نيست. و شهر دانشگاه



  موضوع را ممکن است استاد راهنما به شما پيشنهاد دهد. در غير اين صورت برای يافتن

مقاله در موضوعات متنوع فراهم و به طور  40موضوع پژوهش در دوره دکتری بايد حدود 

مقاله را مطالعه کنيد.  اجمالی مطالعه نماييد، يعنی چکيده، مقدمات، تعاريف و صورت قضايای

 ماه زمان ببرد. موضوع انتخابی (بايد به ترتيب)  2تا  1اين کار می تواند 

 ،درحوزه ای باشد که استاد راهنمايتان در آن پژوهش کرده يا اطالعاتی داشته باشد  

 ،نسبتا" مورد عالقه شما باشد 

 ،زمينه علمی الزم برای فهم آن را داشته باشيد 

  سطح کارشناسی ارشد) باشد و نه سخت (در حد مسائلی که چند ده سال باز و نه ابتدايی (در

 الينحل مانده اند) ،

  در دهه اخير روی آن کار کرده باشند (ولی از کشورهای پيشرفته  نام صاحب متخصصچندين

 نه حوزه هايی که  فقط رياضيدانان کشورهای جهان سوم روی آن متمرکز هستند)،

  مقاله در دهه اخير در مجالت معتبر و فاخر در آن موضوع يافت. منظور از  10بتوان حداقل

آن را آبرومند (سطح باال) تلقی  ،مجله معتبر (فاخر)، مجله ای است که متخصصان رشته شما

 کنند.

 يی مانندپس از يافتن موضوع، منابع اطالعاتی  خود را در پايگاههاScienceDirect, 

Springer,  Scopus,  Zentralblatt  Math,  Google  Scholar,  Taylor‐Francis, 

MathSciNet  (Mrlookup)  , Arxiv,   30جستجو کنيد تا تقريبا کل مقاالت در آن زمينه را در 

سال اخير به دست آوريد، هرچند در ايران دسترسی به بعضی از منابع الکترونيکی به روش 

يک سوم آنها را با دقت بخوانيد و بقيه را مقاله فراهم، حدود  50متعارف ممکن نيست. حدود 

برد. پس از آن می توانيد پيشنهاده بماه وقت  4نبايد بيش از مطالعه اجمالی نماييد. اين کار 

 های نامه آيين نبود خاطر به(موضوع رساله) خود را بنويسيد و آماده دفاع از آن شويد (گاهی 

 برگزار دير بسيار است ممکن پيشنهاده کافی، تصويب و دفاع از نفس به اعتماد يا عدم روشن

 يک پذيرش از بعد و هنگام دير خيلی را پيشنهاده از دفاع اجازه که راهنمايی اساتيد بسا چه. شود

 .دهند) می دانشجو به مقاله

  پس از دفاع از پيشنهاده شروع به خواندن دقيق ترمقاالت و پيش نيازهای الزم کنيد. هر قدر می

مقاله در  25درصد از محتوای حدود  80يک به موضوعتان را مطالعه کنيد. توانيد مقاالت نزد



موضوع رساله تان بايد فهميده شود. آن قدر فکر کنيد و مطالعه کنيد تا اين امر حاصل آيد. 

 .است نقطه نيا به دنيرس ديکل پشتکار و زحمت

  :بدون اين که  مطلبیهيچ همه چيز را بفهميد و از پيشنهاد اساسی و کلی در اين مرحله اين است

 آن را فهميده باشيد گذر نکنيد. 

  :ساعت مطالعه و فکر در هر  6تا  4کار ممتد و زياد، يعنی  شالوده و مبنای کار بايد اين باشد

اگر تنبلی و يا کم کاری کنيد، بهترين استاد راهنما نيز کاری برای شما نمی تواند انجام دهد روز. 

 پژوهشی را نداريد.-اين صورت حق گله کردن از او و سيستم آموزشیو در 

 وقت دير نيست، حتی اگر در سال سوم يا چهارم دوره دکتريتان  برای شروع کار تحقيق هيچ

. مقاله ای را که بايد بخوانيد و تحقيقی  که بايد بکنيد، در اسرع وقت فقط بايد جدی باشيدهستيد. 

 جدی نبودن فرد است.انجام دهيد. تأخير نشانه 

  ،از برنامه های پژوهشی استاد راهنمايتان (اگر وجود دارد) تبعيت کنيد. به اتاق او برويد

ی توانيد تک نصيحتهای وی را بشنويد و به آنها عمل کنيد. از تک روی اجتناب کنيد. اگر نم

 ی خود آگاه سازيد.استاد راهنمايتان را از برنامه کاری و مطالعاتروی نکنيد، حداقل دوستانه 

 که آيا فالن نتيجه را که قبال" کسی به دست آورده است  هنگام خواندن مقاالت دائم بايد بيانديشيد

می توان تعميم داد، آيا با کم و زياد کردن بعضی شرايط و مفروضات می توان تعريفی متفاوت 

تايج يک مقاله را برای به ارائه کرد و نتايج ديگری به دست آورد، و آيا می توان روشها و ن

 دست آوردن نتايج در موضوعی ديگر استفاده نمود. 

  نبايد به فکر افزايش اطالعات باشيد. اين کار بايد در دوره آموزشی دکتری، در اين مرحله

ط صورت گرفته باشد. در هر حال، انبوه اطالعات و منابع علمی در اينترنت موجود است و فق

رويد. در عوض، بايد تکنيکهای اثبات قضايا را ياد بگيريد، وقتی الزم داريد بايد به سراغش 

 بعضی را به خاطر بسپاريد، آنها را هرچند وقت مرور نماييد و راجع به آنها فکر کنيد. 

  .در کنفرانسها و کارگاههای آموزشی فعاالنه شرکت نماييد. در آنجا با افراد موفق صحبت کنيد

ز سخنرانيهای در حوزه کاريتان ايده بگيريد و وقتی به شهرتان برگشتيد بالفاصله تحقيقتان را ا

 دنبال کنيد.

  ضمن انجام پژوهش هايتان، بايد زبان انگليسی خود را تا آنجا که می توانيد قوی کنيد. بايد بدانيد

ی آموزشی زبان شرکت که گاهی الزم است چند کار را با هم انجام دهيد. سعی کنيد در کالس ها



کنيد. عبارات خاصی که عموما" در متون علمی به کار می رود را ياد بگيريد. کتاب 

Handbook of Writing  for the Mathematical Sciences  راهنمای خوبی برای اين امر

 است.

 توجه برای اين که فکرتان آزاد باشد بايد گرفتاريها و آرزوهايتان را به حداقل ممکن برسانيد .

 لاو تياولوکنيد که تا وقتی دانشجوی دکتری هستيد، کار علمی بايد بخش اصلی زندگی و

 فعاليتهای شما باشد.

  تا آنجا که می توانيد تدريس و فعاليتهای اقتصاديتان را کم کنيد، هرچند ممکن است از نظر

 40 مثال( تجارت هبتان را وقت تمامشايسته نيست اقتصادی برای شما و خانوادتان سخت باشد. 

 هفته چند هر و دانيگذرب...)  و آپارتمان فروش و ديخر پسته، یابيبازار هفته، در سيتدر ساعت

 يتانراهنما استاد و تمقاال سراغ به و هستيد یدکتر یدانشجو که دبياي انتادي ماه چند هر اي

  !برويد

  سعی نماييد از فرصت طاليی دوره دکتری و جوانيتان برای انجام پژوهشهای جدی و تأثيرگذار

نهايت استفاده را بکنيد چرا که آينده کاری شما به کيفيت اين دوره و نيز مقاالتی که می نويسيد 

 وابسته است.  

  با صراحت بايد گفت که پيشرفت يا پسرفت دانشجويان ديگر، ربطی به شما ندارد. شما مسؤول

 انجام تحقيق خودتان به بهترين وجه و در کوتاهترين زمان ممکن هستيد.  

  سعی کنيد هر چند هفته يک بار با دانشجويان موفق و يا در صورت امکان با استاد راهنمای خود

به فعاليت های تفريحی يا ورزشی بپردازيد و تجربيات تلخ و شيرين خارج از محيط دانشگاه 

 خود را در زندگی و کار پژوهشی به اشتراک بگذاريد.

  بدون شک، داشتن پيش زمينه قبلی و پايه خوب علمی، در پيشرفت شما مؤثر است. بدون دارا

و  تحقيق با مغز خالی امکان پذير نيست. نمی توان جلو رفت قيدقبودن دانش خوب، کافی و 

 آنچه هم به دست آيد، معموال تحقيق اصيل نبوده و نوعی کپی کار ديگران است.

  رتوقعشته ايد، پدوره آموزشی را هم به سختی پشت سر گذاوقتی پايه درسی شما ضعيف است و 

 .دير کارکنوصول تال روی يک موضوع سهلو مغرور نباشيد، از آسمان به زمين آييد و 

، استاد راهنما و گروه دموجبات گرفتاری خو نصيحتهای استاد راهنمايتان را گوش کنيد و

  د.  يکننرا فراهم آموزشی تان 



 خودتان برای می خوانند هم نباشيد! ضمن تالش ممتد و زياد، به  ياس از آن افرادی که دائم آيه

 يافتن نتايج زيبا اعتماد کنيد.

 ار زياد و مطالعه دقيق می توانيد ضعفهای قبلی خودتان را جبران کنيد.  در هر حال، فقط با ک

در تکميل رساله مورد می توانند بعدها تعميمهای ساده کارهای ديگران برای شروع خوبند و 

 استفاده قرار گيرند. 

 !هر چقدر بيشتر بخوانيد، در مقاالت مربوطه بيشتر غوطه راه شاهانه و يا ميان بر وجود ندارد 

ور شويد و بيشتر راجع به موضوع رساله فکر کنيد، هم زودتر به نتيجه می رسيد و هم نتايج 

 بهتری به دست می آوريد. 

  اگر همه کارهای باال را انجام دهيد و قدری هم خوش شانس باشيد، می توانيد اميدوار باشيد که

 ماه، اولين مقاله خودتان را بنويسيد.  6طی 

 آغاز کنيد که هم شما و هم استاد راهنمايتان احساس نماييد  تعريف و نتايج  نگارش مقاله را وقتی

جديدی ارائه کرده ايد، و يا نتيجه يک مقاله در يک مجله معتبر را تعميم جدی داده ايد. بايد آن را 

-نتايج اصلی-پيش نيازها -مقدمه-چکيده-نشانی نويسندگان-نام نويسندگان-به صورت کامل (عنوان

آماده کنيد. بعد از چند بار خواندن و تصحيح کردن، آن را به استاد راهنما بدهيد تا مراجع) 

بخواند. محترمانه مصر باشيد تا ظرف يک ماه نکات و تصحيحات استادتان را تحويل بگيريد. 

 !"خواهد مي سماجت ، موفقيت ضرب المثلی است که می گويد "

 ماه برای  4ر حوزه کاريتان بفرستيد و حدود مقاله اصالح شده خود را به يک مجله معتبر د

دريافت پاسخ صبر کنيد. تا دريافت نتيجه داوری، کارهای باال را برای به دست آوردن نتايج 

جديد و نگارش مقاله ای ديگر تکرار کنيد. حتی مقاالتی که قبال خوانده ايد را دوباره بخوانيد. 

د که قبال به آنها توجه نکرده بوديد. در اين صورت حتما نتايج و نکات جالبی را در آنها می يابي

 نتايج جديد و مقاله دوم شما خيلی زودتر از آن که فکرش را بکنيد حاصل می شود.

 برای فارغ التحصيلی اند و هيچ چيز  مقاله دو يا کي چاپ فکر به فقطی نباشيد که انيدانشجو از

 خاطر به یگاه و زنند یم یدر هر بهديگری برايشان مهم نيست: کسانی که برای چاپ مقاله 

و يا نسخه برداری  مجله چند بهبه طور همزمان  مقاله کي ارسال ی مانندعلم اخالق تيرعا عدم

 از بين می برند. رايشان راهنما استادبدون ارجاع از کارهای ديگران حيثيت خود و 



   حال، نوشتن يک يا دو مقاله به معنای اين که شما آماده اخذ درجه دکتری هستيد نيست.  هردر

برای فارغ التحصيلی است. در هر حال نگارش يک رساله منسجم و خواندنی يک شرط الزم 

رط الزم ديگر تشخيص آن با استاد راهنما و کميته تحصيالت تکميلی گروه آموزشی است. يک ش

اين است که دانشجو يک محقق مستقل شده باشد، يعنی خودش بتواند مسأله ای پژوهشی که 

جالب، مهم و جديد باشد بيابد، آن را حل کند و در قالب يک مقاله زيبا در يک مجله فاخر يا 

 حداقل معتبرچاپ نمايد.

د و دکتر ده از آقايان دکتر حميدرضا ابراهيمی وشکی، دکتر مسعود آرين نژاسپاسگزاری: نويسن

 امتنان را دارد.تشکر و ل پيشنهادات ارزشمندشان کما فرزاد دادی پور به خاطر


