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دانشجو و استاد مشترک ریاض مقالۀ
بحث برای موضوع

منیری∗ مرتض

زمینه پیش
پیدا توجه آن به ریاض جامعۀ اخیراً که مهم موضوعات از ی
یا مقاله به ویژه و دکتری دانشجویان فارغ التحصیل شرایط کرده،
صورت به رساله، از دفاع از قبل م بایست آنها که است مقاله هایی
مقالۀ میان، این در کنند. ارائه شده، پذیرفته حداقل یا شده چاپ
نمونه، برای است. حساس بسیار موارد از دانشجو، و استاد مشترک
موضوعات بر مروری شامل ،[۵] مرج ببینید. را [١،٢،٣،۴] مراج

است. ریاض پژوهش با مرتبط مختلف
که نیست پسندیدن که م کند استدالل [١] در الجوردی کاوه
او شود. ذکر دانشجویش رسالۀ از مستخرج مقالۀ در راهنما استاد نام
به [٢] در نیز شهشهان سیاوش م بیند. استاد شأن از دور را کار این
آرین نژاد مسعود اما است. پرداخته زمینه این در موجود وض از انتقاد
را [١] در شده مطرح استدالل های حداقل و دارد متفاوت نظری [٣] در
مطرح استدالل های از مجددی دفاع [۴] نوشته نم داند. قان کننده
نه، یا است پسندیدن کاری اینکه، مورد در البته است. [١] در شده

شخص و غیرعین امری شاید و کرد اظهارنظر قاطعیت با نم توان
کم میزان دارد. هم ری دی جنبۀ بحث مورد موضوع اما باشد،

موضوع ی پژوهشش بردن جلو در دانشجو به استاد الزم و قانون
شرط مقاله نگارش م دانند، همه که همانطور اگر است. عین کامال
نم توان پس نیست، خارج بزرگ اه های دانش در فارغ التحصیل
یریم. ب یاد مورد این در زیادی چیز آنها از بتوانیم که داشت امید
ر، دی طرف از دارد. داخل اجماع به نیاز که است موضوع این
بر اضافه باری عنوان به م توان را دانشجو برای مقاله داشتن لزوم
مطالعه انجام از را او م تواند که باری دانست. هم او استاد دوش
استاد ایران در ر، دی عبارت به دارد. باز نظرش مورد پژوهش یا و
دانشجویانش پژوهش در خارج اش اران هم از فراتر م بایست

کند. دخالت
ادامه در ( اقلیدس سنت (مطابق فشرده صورت به که نکات
همچنین و اران هم با بحث های ، شخص تجربیات ماحصل م آیند،
آنچه اضافۀ به البته است، آمده اند، مراج در آنچه قبیل از نوشته هایی

این نگارندۀ اعتقاد به م کند. اقتضاء سلیم عقل اینجانب نظر به که
کنایه، و شعار و شعر از دور به خواسته ها روشن و صریح ارائه سطور،
مسعود قول به آنهاست. تحقق مسیر کردن هموار برای راه بهترین

تکمیل تحصیالت و عال آموزش فراوان «مسائل :[٣] آرین نژاد
ما پژوهش و علم مسائل اتفاق به قریب اکثر مثل ما اه های دانش

هستند …» جسورانه و صریح و گفتگوی های بحث نیازمند

اصل مسئلۀ
، اخالق دعاوی از فارغ بحث مورد موضوع زمینۀ در نگارنده، نظر به
راه های بین کامل هماهنگ بتوان ل مش که است آن اصل مسئلۀ

پژوهش مقالۀ نگارش نحوۀ و پژوهش آموختن هدف دو به رسیدن
مقاله های افزایش و زمینه، این در او ارزیابی نهایت در و  دانشجو به
کرد. برقرار ، ایران ران پژوهش توسط شده منتشر کیفیت با پژوهش
آیا کرد. خواهند روشن تر را موضوع این م آیند، ادامه در که نکات
به جم بندی از پس درادامه دارد؟ وجود راه حل مسئله، این حل برای
تبادل نظر و بحث برای زمینه ای ایجاد هدف م پردازیم. موضوع این
نهایی. راه حل ارائۀ تا است ریاض جامعۀ در مهم موضوع این مورد در
راهنمایش، استاد و دکتری دورۀ دانشجوی مشترک مقاله مورد در

زیرصادقند. اساس نکات ، جهان و داخل سط دو در

: جهان ریاض فرهنگ  در
نیست. مرسوم دانشجو با مشترک مقالۀ نوشتن •

آنها استادان وقت پژوهش زمینۀ در لزوماً دانشجویان رسالۀ •
نیستند.

مشترک مقالۀ از موردی هیچ که نیست چنین حال، عین در •
باشد. نداشته وجود دانشجو با راهنما استاد

دانشجویان فارغ التحصیل برای الزم شرط مقاله نوشتن •
نیست.

AMS بیانیه های به اگر نمونه، برای دارد. بحث کم به نیاز اول نکتۀ
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شده منتشر ریاض اه دانش آموزش و پژوهش فرهنگ  خصوص در
مشاهده آنها در را لحن تغییر کنیم، توجه ٢٠١٢ و ٢٠٠۵ سال دو در
مشترک مقالۀ نگارش رسم وجود صراحت به اول در م کنیم.

دوم در ول م شود، نف دانشجو، و استاد توسط رساله از مستخرج
مقاله هایی چنین موارد همۀ در که نیست چنین که م شود تأکید تنها
م شوند نگاشته مقاله هایی چنین موارد برخ در تنها یا شوند، نگاشته

.[٧ و ۶]

ما: اه های دانش فعل وضعیت در
پژوهش مقالۀ دو یا ی حداقل نگارش به موظف دانشجو •

است. دفاع مجوز دریافت برای

آنها استادان برای مقاله نگارش به دکتری دانشجویان تکلیف •
م آورد. بوجود مسئولیت

خود استادان اری هم نیازمند مقاله،  نگارش برای دانشجویان •
هستند.

مقاله، نگارش در دانشجویان با همراه به استادان وظیفۀ •
باز استادان، ر دی با مشترک یا انفرادی استادانه کار از را آنها

م دارد.

به نسبت پایین تری سط دانشجویی مقاله های مجموع، در •
دارند. استادان توسط شده نگاشته مقاله های

موجود: وض نتایج برخ
کیف سط افت باعث دکتری دورۀ در مقاله نوشتن شرط •

م شود. کشور در شده نوشته ریاض مقاله های

نوشته پایینتر یا متوسط سط با مقاله های تعداد شرط، این با اما •
م یابد. افزایش کشور، در شده

مقاله ها، این از برخ در استاد‐شاگرد، نابرابر رابطۀ علت به •
ترویج باشند، نداشته واقع نقش راهنما استادان است ن مم

تقلب.

برای تالش عنوان به مشترک، مقاله های از برخ در •
دانشجوی است ن مم ل، ش هر به دانشجو فارغ التحصیل
ترویج باشد، نداشته نویسنده عنوان به کاف سهم موردنظر

تقلب.

رشته های مورد در اما صادقند، ریاضیات مورد در فوق نکات تذکر:
اساس ویژگ ی باشد. متفاوت کامال م تواند وضعیت ر دی

دقت به را مقاله هر مؤلفان سهم نم توان که آنست ریاض مقاله های
مشترک ریاض مقاله های کرد. مشخص صد درصدی صورت به و

هستند. مدت طوالن و مفصل نظرات تبادل محصول ، واقع
کرد؟ باید چه

زیرند: قرار از م رسند، ذهن به نخست وهلۀ در که ن مم راه چند
برای استاد، با مشترک مقالۀ نگارش مطلق من اول: راه

دانشجو.
مقررات تدوین اما مشترک مقالۀ نگارش ان ام حفظ دوم: راه

مورد آن. در روشن و واض
دفاع. از قبل مقاله نگارش شرط حذف سوم: راه

م داند، ن مم را دوم راه تنها سطور این نگارندۀ  ، فعل شرایط در
توصیه را زیر شرایط رعایت شده، یاد عوارض از پیش گیری برای اما

م کند:
مقاله که شود ذکر مشترک، مقالۀ سپاس گزاری بخش در . ١

است. استاد راهنمایی تحت دانشجو رسالۀ از بخش
پیش مشترک مقالۀ ی حداکثر ارائه به مجاز او استا د و دانشجو . ٢

باشند. دفاع از
در را دفاع برای الزم مقالۀ تعداد که است بهتر ، کل طور به . ٣

داشت. نگه ، ی یعن کمینه، حد
حفظ ضمن که داشت امید م توان قبیل این از شرایط رعایت با
معقول، حدی در کشور در شده منتشر ریاض مقاله های کم سط
موضوع این مورد در توافق کسب البته نکند. نزول نیز آنها کیفیت
این است امید که است ریاض جامعۀ در بیشتر بحث نیازمند مهم،
خواسته های تصویب بعدی قدم باشد. آن راستای در قدم نوشته
خواهد وزارت دستورالعمل های سط در ریاض جامعۀ روشن و شفاف
نظرات و ویژگ ها به توجه با اه دانش هر که است آن ایده آل البته بود.

آموزش ر دی موارد و مورد این در خود علم هیأت اعضای عالمانۀ
امیدوارم که است آرزویی این کند. وعمل تصمیم گیری ، پژوهش و

ببینیم. آنرا تحقق روزی مسن ترینمان، حت ما، هم
مراج

دانشجویی: حقوق و استادی شئوون الجوردی، کاوه [١]
خبری (نشریۀ اخبار ایران، در ریاض مشترک مقاله های
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تابستان ،۵٨ و ۵٧ پیاپی شمارۀ بنیادی)، دانش های اه پژوهش
. ٣١ ‐ ٢٧ صص ،٨٩ پاییز و

، علم انزوای اعداد: اقلیم در رستگاری  ، شهشهان سیاوش [٢
ایران، ریاض انجمن خبرنامه ، میرزاخان مریم و انه هراس بی

. ١ ‐ ١١۴ صص ،١۴١ پیاپی شماره زمستان١٣٩٣،
خبری (نشریۀ اخبار ، دل اهل جستجوی در آرین نژاد، مسعود [٣]
تابستان ،۶١ پیاپی شمارۀ بنیادی)، دانش های اه پژوهش

. ١۶ ‐ ١٧ صص ،١٣٩٠
(نشریۀ اخبار نکته، چند ناالزم شاید توضیح الجوردی، کاوه [۴]
،۶١ پیاپی شمارۀ بنیادی)، دانش های اه پژوهش خبری

. ١٩ ‐ ١٨ صص ،١٣٩٠ تابستان

ریاضیات، در آن نشر و پژوهش فرهنگ منیری، مرتض [۵]
صص ،١۴٧ پیاپی شماره ،٩۵ بهار ، ریاض اندیشۀ و فرهنگ

. ۴ ‐ ٨
طریق از دسترس قابل ا آمری ریاض انجمن بیانیه های

زیر: لینک های

https://www.ams.org/meetings/CultureStatement05 .pdf [۶]

https://www.ams.org/meetings/CultureStatement12 .pdf [٧]

بهشت شهید اه دانش ∗

عموم مجم يل تش آگه
ايران رياض انجمن

در ايران رياض كنفرانس نهمين و چهل برگزاری محل در ٩٧/۶/٢ جمعه روز ١٠ ساعت ايران رياض انجمن ساالنه عموم مجم
يابند. حضور جلسه اين در م شود دعوت انجمن محترم اعضای كليه از شد. خواهد برگزار صنعت و علم اه دانش

جلسه: دستور

ساله يك فعاليت های از انجمن رئيس گزارش ‐

اجرايی شورای به مال گزارش تأييد مجوز اعطاي و ترازنامه تصويب و انجمن خزانه دار توسط مال امور گزارش ارائه ‐

امور پيشرفت از انجمن بازرس گزارش ‐

١۴٠٠ شهریور پایان تا ١٣٩٧ مهر دوره اجرایی شورای اعضای انتخاب خصوص در انتخابات کمیته رئیس گزارش ‐

عل البدل و اصل بازرس انتخاب ‐

انجمن ساالنه برنامه تصویب ‐

جلسه در حاضر اعضای پيشنهادات استماع ‐

دارند. رأی حق انجمن پيوسته اعضاي تنها انجمن اساسنامه مطابق توجه:


