
  يبسمه تعال

  چرا دوره دکتري در ايران اينقدر طوالني است؟

معموال . سواالتي که همواره براي دانشجويان و براي خود من همواره مطرح بوده است، علت طوالني شدن دوره دکتري در ايران است يکي از
جواني افراد و يعني حدود يک دهه از عمر . کشدطول ميسال  ۱۰سال و در برخي موارد تا  ۶ش از يدر ايران ب يمهندس يهاي رشتهادوره دکتر

سال  ۵-۴رساندن دوره تا  يبرا نهين زميدر ا يير تالشهاياخ يالبته در سالها. شود که در نوع خود يک فاجعه استصرف اخذ مدرک دکتري مي
ا دو مقاله يک ي، به زحمت ين مدت طوالنياپس از  يالن دکتريگر، فارغ التحصياز طرف د. جه بخش نبوده استيانجام شده که معموال نت

 ۴- ۳در خارج از کشور معموال  يست که دوره دکترين در حاليا. دفاع کنندآن را و  بودن موضوع تز خود را اثبات" نو"دهند تا بتوانند يژورنال م
  . شوديمقاله ژورنال م ۵-۴ ش ازينکه دانشجو موفق به ارائه بيکشد ضمن ايسال طول م

کنم پاسخ به اين سوال را در قالب بيان برخي از خاطرات دوره تحصيل خودم در من سعي مي. بنابراين مشکل واضحي در اين بين وجود دارد
  .تر شودخارج از کشور بيان کنم تا موضوع تا حدي مشخص

دوره زبان  يکسال اول آن هم برايکه حدود  سال نوشته شده بود ۴ل يتحص افت کردم در آن، مدت زمان مجازيحکم بورس خود را در يمن وقت
دو سه روز پس از رسيدن به شهر و دانشگاه مد نظر، به دانشکده مربوطه معرفي شدم و کارهاي مقدماتي ثبت نام براي . اختصاص داده شده بود

نفر ديگر از  اي با حضور دوکده جلسهحدود يک ماه پس از شروع دوره، رئيس دانش. دوره زبان و کالسهاي پيش نياز مقدماتي را انجام دادم
پس از چند دقيقه گپ و گفت، رئيس دانشکده به . است ييمدگويي و آشناآهمکارانشان ترتيب دادند که من فکر ميکردم صرفا يک جلسه خوش

بلکه طبق روال ايران که  من اصال انتظار چنين بحثي را نداشتم". خواهيد کار کنيد؟دکتري روي چه موضوعي مي خب شما براي تز: "من گفت
ران يدر ا يالبته از وقت. ين موضوع وقت دارميکردم حداقل يکسال براي تعکند، فکر ميخود را مشخص مي دانشجو در سال سوم، موضوع تز

گاه ري به آن نولي خيلي با ديد تعريف تز دکت سطح آب کار کنم يکيور شونده در نزدک غوطهيک يناميدروديمباحث ه يم داشتم رويبودم تصم
رئيس . از حرف من بسيار تعجب کرده بودند س دانشکده و اساتيد ديگر انگاررئي". هنوز نميدانم روي چه موضوعي" :لذا جواب دادم. نکرده بودم

مرحله  خواهيد کار کنيد اصال چرا واردشما اگر نميدانيد روي چه موضوعي مي": گفت دانشکده يک خنده طوالني و نه چندان جالب کرد و
را  يخواهد مشکليشود البد ميم يک دانشجو وارد مرحله دکترينکه يا!!. ديد؟ چه کسي شما را مجبور کرده که حتما دکتري بخوانيد؟دکتري شَُ
واقعا . م داغ شده بودين مباحث شوکه شده بودم وگوشهايرود که از ايادم نمي". ديح کنيرا که مد نظر شماست تشر يموضوع مشکل و .حل کند

  . بود يگفتن نداشتم و لحظات تلخ يبرا يحرف

فارغ  يبرا، ما طبق قوانين آموزشيد ين مدت بايد و در ايدار يد و زمان کميخ مشخص دفاع کنيد راس تاريشما با: " که س ادامه داديرئ
و ديگر  ويتنامينجا دانشجويان زيادي از چين و ما در ا .تا مجوز دفاع را دريافت کنيد ديبده) ير کنفرانسيغ(مقاله ژورنال  ۵حداقل  يليالتحص

شود و بعد ما روي تبديل ماه قبل از آمدن آنها، موضوع کاري هريک از آنها از طرف سازمانهايشان اعالم مي ۳داريم که هم کشورهاي آسيايي 
شود که باز هم قبل از دادن دعوتنامه و ريف ميدر برخي مواقع هم موضوع تز از طرف اساتيد خود ما تع. کنيمآنها به موضوع تز دکتري کار مي

                     ...".  شروع به تحصيل، موضوع تز مشخص شده است

 يچه موضوع يرو يخواهم بطور حدوديگفتم که م. ه را جمع وجور کنميقض يکردم به نوع يم خود شدم و سعيمتوجه گاف عظ يبعد از مدت
درصد موضوع تز  ۱۰۰ست شما االن ين نيتوقع ا: "شان گفت کهيا. !دو سال وقت دارم يکي ،ف موضوعيتعر يکردم براينکه فکر ميکار کنم و ا
ک يتز نزد ييدرصد به موضوع نها ۷۰-۶۰د که يف کنيرا تعر يد موضوعيشما با يست ولين يشدن ين کاريد چون چنيق مشخص کنيرا بطور دق



زا با مشکل يد ويتمد يد، برايد دفاع کنينتوان ياگر شما سر موعد قانون ...ستيبداند به دنبال چد يکند باياقدام م يدکتر يکه برا يکس... باشد
ف يم که بدون تعرياجازه بدهبه شما م يتوانيد پاسخگو باشد لذا ما نمينصورت استاد راهنما و دانشکده مسئول است و بايد که در ايشويروبرو م

  ". ...و  ديل بدهيموضوع تز، ادامه تحص

 يشنهادياز موضوعات پ يکيد فورا يمد نظرتان نباشد با ياگر شما موضوع خاص"د دانشگاه گفتند که ياسات يسو ارائه موضوع تز از يشان برايا
ه من مورد عالقچکدام يهدار بزرگ بود که دادند عموما ادامه يک پروژه دنبالهموضوعاتي که پيشنهاد مي ."ديآن کار کن يرفته و رويد را پذياسات
-يالبته آنها م. نزديکي سطح آزاد متمرکز شوم ورشونده درلذا سعي کردم روي موضوع مورد عالقه خودم يعني هيدروديناميک يک غوطه. ندنبود

. کند مقاله ژورنال از آن استخراج ۵د بتواند يکه با يابا خود دانشجو است به گونههم دهد ي که پيشنهاد ميت نو بودن موضوع تزيگفتند مسئول
  .ف کنميمشخص کرده و تعر يدرصد عنوان اصل ۷۰ماه وقت خواستم تا موضوع تز خود را تا حدود  ۲از دانشکده 

استاد راهنما وظيفه دارد موضوع تز را تعريف کند، اساسا يک توقع نابجا بوده لزوما آنجا بود که فهميدم اصوال توقع ما در ايران مبني بر اينکه 
البته در ايران از آنجاکه معموال گرفتن خود مدرک مهمتر از موضوع تز است، لذا . يد بداند که هدفش از دکتري چيستاست و خود دانشجو با

  !.  شودقضيه تا حدودي برعکس مي

کردم با يخود را هم معلوم م د موضوع تزياز بايش نيعالوه بر گذراندن دوره زبان و دروس پ. ج کننده و سخت بوديار گيواقعا چند ماه اول بس
مقاله  ۵حداقل اي که داشته باشد به گونها يدر دن يقبل ينسبت به کارها يشتريکار ب يا جايد باشد يجدد يبان خطر که موضوع يارفتن يپذ

زا يد ويوگرنه مشکل تمد ردتا بتوان سر موقع دفاع ک شودسال انجام  ۵/۳کمتر از  د ظرفينها بايهمه ا و کرداستخراج بتوان آن  هم از !!ژورنال
مقاله  ۵ گفتم که دادنيدهند، ميدو مقاله م يکيسال به زور  ۷-۶ران بعد از يدر ا نکردم که دوستان ميفکرش را م يوقت ....آيد وش مييپ

 يو حت ران گرفتميم به برگشت به ايتصمبا وجود اين ريسک و بعضي مشکالت ديگر، ن بود که يا. رممکن استيغعمال ، کوتاه ن مدتيظرف ا
 پرداخت به وزارت علوم ياديد خسارات زيکه در صورت بازگشت، با بعد متوجه شدم يول را هم انجام دادمبازگشت  يبرا يمقدمات يکارها يبرخ
    . ل شدمين بود که باز به سمت ادامه کار متمايا. کنم

ل دادم که خوشبختانه در يتحو ف کرده ويتز را به کمک استاد تعر يبيماه انجام دادم، موضوع تقر ۲که ظرف  ياکار فشردهو ! يزه اجباريانگبا 
ست که ين در حاليا. د شده بودييف و تايتعر) درصد ۷۰تا حدود (لم، موضوع تز يشروع تحص در ماه چهارم از يعني. ب شديدانشکده تصو يشورا
  .ف تز استيتعر يرم در تقالران، دانشجو در سال سوم و چهايدر ا

در . داده شد يليالت تکميل تحصيف و تحوياستاد تعر يبا هماهنگ و مراحل تز يبندا زمانيد موضوع، فورا گانت چارت ييف و تايپس از تعر
من توقع داشته  د ازينبا. ياک مدرسهيد نه يهست يدکتر يشما دانشجو: "وگفت که" حجله کشت مگربه را د"همان ابتدا، استادم به قول معروف 

 يگر تز دکترينصورت ديدر ا... کنم ين کاريخواهم که چنيتوانم و نه مينه مچون  ديکار کنه م که چيکه مرحله به مرحله به شما بگو ديباش
ن يدر ابتدا از ا ".يکنيگزارش بده که چکار م م ساعت به منيو فقط هر دو هفته ن!! رياد نگيلذا وقت مرا ز! شديم يک پروژه درسيشد و ينم

 يو البته به برکت برخ هدم که حرف او درست بوديبعدها فهم يبه من بکند ول يخواهد کمکيحرفها تعجب کردم و فکر کردم استادم نم
مقاله ژورنال شدم که باورش  ۷سال اول موفق به دادن  ۲که ظرف همان  ياکرد به گونه ياديزمن کمک  يليشرفت تحصيبه پيش هاييراهنما

ران را يدر ا يرکورد تعداد مقاالت ژورنال در مقطع دکتر ين فکر افتادم که حتيا بود و البته کم کم به ايک رويخودم سخت و در حد  يبرا
  .مقاله است ۱۴و در حد  يميان شيبشکنم که متعلق به دانشجو

  :ان کنمير بيتوانم بصورت زيرا م د بوديمف يليم خيشاخص استادم که برا يهاازکمک يبرخ



. ايج تز، موضوع انجام آزمايش تست مدل در حوضچه را از گانت خارج کرد و چگونگي آن را بر عهده خودم گذاشتتبراي اعتبارسنجي ن - ۱ 
و بر اين موضوع  عالقهکشش من خيلي به کار تست در حوضچه . منابع يا مقاالت معتبر ديگر هم قابل انجام است چون اعتبارسنجي توسط

اگر در . خوردو درصورت بروز مشکل مالي، کار گره مياست بيني نشده هاي تست زياد و پيشولي واقعيت اين است که هزينه. اصرار داشتم
-ترس زيادي ميشد و اين خود باعث اسشد ديگر راه گريزي از آن نبود و بايد انجام ميگانت اوليه، مشخصات کامل تست آزمايشگاهي وارد مي

من نهايتا در انتهاي سال . در ادامه کار اتفاقا با بروز تغييرات زياد نرخ ارز و مشکالت مالي، مشخص شد که اين تصميم درست بوده است. شد
ادامه بدهم فقط تا جاييکه توانايي مالي دارم، کار تست را  سعي دارم. دوم يک برنامه تست مختصرسازي شده را شروع کردم و مشغول آن هستم

داشتن نتايج تجربي براي . اطالعات ضروري براي اعتبارسنجي نتايج تحليل نرم افزاري را برداشت کنم ،در ابتدا دارم قصدو به توصيه استاد، 
تز به روش  مگر اينکه مبناي نيستگانت  وکند ولي الزاما نيازي به وارد کردن آن در تعريف تز دادن مقاالت ژورنال بسيار ايجاد جذابيت مي

     .  تجربي و بر اساس تست تعريف شده باشد و منبع مالي آن هم تضمين شده باشد

ن بود که يه موکد استاد بر ايتوص يرا آغاز کنم ول CFDک کد يران هست کار نوشتن يکه در ا يمن از همان ابتدا قصد داشتم طبق روال -۲
که خودت  ينرم افزار يهايخروج ه، دفاع کردن ازيدر جلسه دفاع:"او معتقد بود که . ا استفاده کرديموجود در دن يتجار ينرم افزارها د ازيابتدا با
م است که ظرف يک تيک نفر بلکه کار ينان، نه کار يمعتبر و قابل اطم CFD ينوشتن کدها .ن استيار سخت و مشکل آفريبس يانوشته
است  مجاز ييشدن  فقط در جاها يسيشان معتقد بود وارد حوزه کدنويا". شوديآنها، حاصل م يمتعدد و اعتبارسنج يلهاي، با تحليطوالن يسالها
ک نقطه يشده  يتجار ينرم افزارها نجا استفاده ازيدر ا يعني. تواند آن کار مد نظر را انجام دهديا نميست يموجود ن يچ نرم افزار تجاريکه ه

ج آن تا ينکه نتايک نقطه قوت است، فارغ از اي يسيک نقطه ضعف و انجام کدنوي يتجار يارهانرم افز ران که استفاده ازيقوت است، برعکس ا
بطور  يامروزه صدها کد نرم افزار. ميبان هستيار با آن دست به گريبس انريا است که ما در ين موضوعياتفاقا ا. تواند درست باشديم يچه حد

ک يچگاه به عنوان يشده و ه يگانيشوند که اغلب هم باياد انجام ميز يبا صرف وقت و انرژ يان دکتريدار توسط دانشجور دنبالهيپراکنده و غ
ج يرا يرانيان اين دانشجويدر ب" يسيد کدنويتب شد"ک يرسد که يشتر بنظر ميب. شوندينم يمعرف ينرم افزار معتبر و قابل اتکا به جامعه علم

ا يران يا رد که معموال دريگيشه مشکل از آنجا نشات ميالبته ر. ر؟يا خيو هدفمند خواهد بود  يرتکراريجه آن، معتبر و غينکه نتيفارغ از ا شده،
 يتجار يتخصص ينرم افزارها يگر، برخيطرف د و از دهدو کسي پول آن را نمي هستند ار گرانيا بسيوجود ندارد ي شگاهيزات آزمايتجه

 يهادر دانشکده يامانيل دريکد تحل ۱۰ش از يمثال تاکنون ب. رونديم يسيلذا افراد به ناچار به سمت کدنو ندستيران موجود نيا در ايموجود در دن
 يو مل يک نرم افزار موثق علميچکدام به عنوان يست و تاکنون هين يگريچکدام ادامه کار ديهدانم يکه م ييتا جاکه  ه شدهيران تهيا ييايدر

و  ييا وجود دارد که صحت، کارايدر دن يامانيدر و جامع يکامال تخصص ينرم افزار تجار ۵ست که حداقل يدر حالن يا. اندنشده يبه جامعه معرف
دار که اگر هدفمند و دنباله" است يقاتل وقت و انرژ يسيکدنو"به قول معروف . ن شده استيمعتبر، تضم بزرگ و يدقت آنها توسط شرکتها

ل يتحل يکه برا يمثال فرد. کنديتز دور م يدهد و فرد را از موضوعات و هدف اصليفراد را به هدر مل اياز زمان تحص يانباشد، بخش عمده
طراحي پروانه اوليه براي يک کد معمولي  سال تالش به مرحله ارائه ۳-۲کند، پس از يم يسيشروع به کدنو hi-skew يهاون پروانهيتاسيکاو
تر اينست که به سراغ يک نرم افزار موجود برويم يا کدي که پس معقوالنه. تز فاصله زيادي داردرسد که هنوز تا رسيدن به موضوع اصلي مي

      . ميبدون فوت وقت، بر موضوع اصلي تز متمرکز شو توسط نفرات قبلي نوشته شده را کامل کنيم و بطور تخصصي و

-يبه موضوع تز م يک معضل مهندسياز  ،در خارج از کشور. ج استخار در داخل و يآشکار دکتر يگر تفاوتهايف موضوع تز از دينحوه تعر -۳
آن در  يبرا يک کاربرد مهندسيو سپس  انتخاب شود" دهن پر کن"ک موضوع پرطمطراق و اصطالحا يشود ابتدا يم يران سعيدر ا يرسند ول

د و در يجد يک تئوريد ينست که حتما بايتصور بر ا .باالست يرواقعيران بطور کامال غيدر ا ياصوال توقعات از موضوع تز دکتر. نظر گرفته شود
بخصوص در حوزه مکانيک  دنشويد ميجد يا منجر به ارائه تئوريدر دن يدکتر ياز تزها يدرصد کمکه ست ين در حاليا. مرز دانش ارائه شود



 يزات مهندسيتجه يا حتيمسائل  يسازنهيبر به يدکتر يتزها يلذا تمرکز اصل. هاي آن از دهها سال قبل ثابت و برقرار استکه اصوال تئوري
رسند که روي شوند که شبيه مسائل ساده مهندسي بنظر ميهاي معتبر دنيا، عناويني مشاهده ميدر عناوين تزهاي پيشنهادي در دانشگاه. است
شوند مثال ت طراحي مفهومي به عنوان تز معرفي ميحتي در برخي مواقع، موضوعا. شوديا رفع مشکل آنها کار مي ش راندماني، افزاسازيبهينه

است  عادلم يمفهوم يران، طراحيدگاه ما در ايدر د. شودطراحي مفهومي يک نيروگاه بادي در دريا که از دل آن چندين تز دکتري استخراج مي
انجام  يمفهوم يدر مرحله طراح يسازنهيامکان بهو  يي، اساس اثبات کارايخارج يهاکه در دانشگاهيدر حال ،ش پا افتادهيپ ک کار ساده ويبا 
 کردهبنا  يمفهوم يشود که طراحينهاده م يي، بر اساس سنگ بنايه مراحل طراحيجامع است و بق ق ويعم يک کار علميازمند يشود که نيم

          . است

ک مقاله يل تز، در هر مرحله يصورت شد که همزمان با تکمن يکار به ا يل، بنايتحص يدر همان ابتدا: ل تز همزمان با دادن مقاالتيتکم -۴
 دادن مقاالت آشنا شود" فوت و فن"ک شبه با يتواند يدر واقع دانشجو نم. شوديزه و هدف در دانشجو ميجاد انگين مورد باعث ايا. استخراج شود

ج در يرا يعلم يهادگاهياز طرف داوران، اندک اندک به دمقاله  يرو يا درخواست اصالحات اساسيد به مرور زمان و پس از رد شدن يبلکه با
در  .موضوع تز پي برد و فهميد که نقاط ضعف در کجاستا نبودن يتوان به نو بودن يم ين نظرات داوريافت همينکه از دريضمن ا. برد يا پيدن

چون معموال داوران مجالت  کننددادن مقاله به منزله دريافت مشاوره رايگان از برترين افرادي است که در دنيا در يک زمينه کار مي واقع خود
ضمن . ميارا از دست نداده يزيک مقاله رد هم بشود بازهم ما چياگر  يحت. معتبر، از اساتيد و پرفسورهاي معروف در يک زمينه علمي هستند

نوشتن  يام برايسيکردم سطح زبان انگليمن در ابتدا فکر م. ميبخشيخود در نوشتن مقاله را هم به مرور بهبود م يسيح زبان انگلنکه سطيا
ز يکه چ دميافت کردم فهميمتن در يسيانگلبودن نگارش !" فاجعه"ا ي" نامفهوم" ي بررا مبن تمجال يبرخنظرات  يوقت يمقاله خوب است ول

بر سر راه  يتنها مانعنه ن بود که ياز خدمات استاد من ا يکي. کردم يزيرک برنامهيبراي بهبود آن دانم و لذا ينم يمتون علماز نگارش  ياديز
جمع ستاد اجازه دادن مقاله را تا قبل از قا برعکس است و ايران دقين مسئله در ايا يول. ق کننده و اجبار کننده هم بوديدادن مقاله نبود بلکه تشو

ايد شروع به دادن و لذا تازه دانشجو از سال چهارم يا پنجم ب !خود است ينگران به خطر افتادن اعتبار علم ،دهد چراکه استاديجور شدن تز نم و
طرف  به همين دليل است که رد شدن مقاله از. هاي آنها ندارداي از سطح توقعات و ديدگاهکند به مجالتي که هيچ تجربهمقاله انگليسي 

به نظرم اين اجحافي است که اساتيد در ايران در حق دانشجويان . ژورنالها در سالهاي پاياني تحصيل، به منزله يک کابوس و تير خالص است
دادن مقاله و حتي رد شدن آن، جزئي از حقوق دانشجو و . دهندکنند که براي حفظ شان علمي خود، اجازه ريسک به دانشجو را نميخود مي

نقدر يم بدهم و اوانستک مقاله ژورنال هم نتي يران بودم حتيمن در ا يوقت .فرآيند علمي است که نبايد از آن ترسيد يا ترسانده شدالزمه يک 
ام را در وارد مرحله دکتري شدم، اولين مقاله يکه من وقتيک شدن به آن را نداشتم درحاليشده بود که جرات نزد "واليه"مان يمقاله ژورنال برا

کننده ماه يکبار ادامه دادم که البته در مقاالت اول با نظرات طوالني و منهدم کننده و خسته ۳شتم از تحصيل نوشتم و آن را به فاصله ماه ه
 ۷اي فرستاده بودم، متن اصلي مقاله من در يکي از اين مقاالت که براي يک ژورنال کره. شدم که البته به مرور، کمتر شدداوري مواجه مي

 ۵شما تا همين جاي کار : "که استادم مانع شد و يک حرف جالب زدخواستم انصراف بدهم !!. صفحه ۵بود و نظرات و اشکاالت داوري صفحه 
-لذت بخش ،بعد از نهايي شدن و چاپ شدن، اين مقاله ".پس آنها را پرينت کن و تک به تک اجرا کن!! ايصفحه مشاوره مجاني دريافت کرده

تفاوت . شدم که چرا آبروي ايشان را به خطر انداختمکنم اگر در ايران بودم، به سختي از سوي استاد مواخذه ميفکر مي .ترين مقاله من شد
که برايم غيرقابل تصور  رفته شده داشتميمقاله پذ ۷ل، يسال اول تحص ۲دگاه بود که در همان ين ديبه لطف ا .ها را خودتان مقايسه کنيدديدگاه

کند که ضمن اينکه دادن مقاله همزمان با تحصيل، اين انگيزه را فراهم مي. دانمرا فقط مديون ديدگاه باز استاد خودم مي و باور بود و آن
            .ماه يکبار، دستاوردهاي خود را در قالب يک مقاله جمع وجور کند ۴-۳دانشجو هر 



ت ين کار و فعاليبه چند يدکتر يک دانشجويران يدر ا. کنديتز خود صرف م يک دانشجو براياست که در هر روز  يمدت زمان يمسئله بعد
د يشا. شوديم يشدن دکتر ين خود باعث عدم تمرکز بر کار و خودبخود، طوالنيدهد که ايرا هم انجام م يمشغول است و در کنار آنها تز دکتر

تحصيل در خارج از کشور از اين نظر  .وقف دکتري کندکمتر را  يا حتيساعت  دو يروز يدکتر يک دانشجويل، يبطور متوسط در طول تحص
يک مزيت عمده است چراکه در يک کشور غريب که نه دوستان و فاميل و اقوام هستند و نه خانواده همسر و خود دانشجو، نه مسافرتي، نه 

شود و دانشجو ي اين يک سعادت اجباريست که نصيب مييعن!!. مهماني و مراسمي، لذا براي پر کردن وقت، فقط يک گزينه وجود دارد و آنهم تز
از وقت خود  عتسا ۱۰شايد بتوان گفت يک دانشجو در خارج از کشور روزانه حدود . ست در اين مسير قرار بگيردا چه بخواهد چه نخواهد مجبور

کاري "ها، به قول روانشناس. لعاده بيشتر بر تزکند به تمرکز فوق ااين مسئله کمک مي. دهد حتي در روزهاي تعطيلرا به تحصيل اختصاص مي
  ".  تواني انجام دهيساعت متمرکز مي ۲دهي در ساعت پراکنده انجام مي ۵که در 

بخصوص با طوالني که نقش مهمي دارد  ،مشکالت مالي دانشجويان در اشتغال به کار و عدم تمرکز آنها. است ي، مشکالت ماليمسئله بعد
البته اين اشتغال، در مجموع چيزي جز ضرر براي دانشجو ندارد . شودمتاهل شدن دانشجو، مشکالت مالي دو چندان ميشدن دوره دکتري و 

در واقع . شودماه مسترد مي ۳کند، پس از اخذ مدرک دکتري، ظرف کمتر از چون مبالغ اندکي که از کار پاره وقت ظرف چند سال دريافت مي
 ستمزديو حقوق و د تواند درس خود را خيلي زودتر به اتمام برساندمين مالي کند که نيازي به اشتغالش نباشد، مياگر دانشجو از جايي بتواند تا

مجبور در ازاي يک مبلغ اندک، ولي در ايران، اغلب اينطور نيست و عمال دانشجو براي تامين مالي، . مطابق شان واقعي يک محقق دريافت کند
هم در . پردازدشود و در انتهاي روز يا انتهاي هفته، اگر چند ساعتي وقت خالي پيدا کند، به موضوع تز ميم وقت ميبه کار پاره وقت يا حتي تما

و  يصنعت يازهايسال کار کرده باشد و با ن ۳-۲د يبا يشود که دانشجو قبل از ورود به دکتريه ميداخل و هم در خارج از کشور، معموال توص
 يخارج يهااز دانشگاه يبرخ. فراهم کند يرا هم تا حدود يمقطع دکتر يالزم برا يانداز مالتواند پسيم ياز طرف. شددا کرده بايپ ييآشنا يفن

نه مختصر هم يک کمک هزيکنند که يف ميرا تعر ي مرتبط با نياز صنعتها، پروژه)هاو البته نه همه دانشگاه(با صنعت دارند  يکه ارتباط خوب
ن مشکالت يدر مجموع، ا يول. کننديافت ميانه اندک دريک ماهيکنند و ياز کارها به استاد کمک م يا در برخي .کننديبه دانشجو پرداخت م

 يهادانشگاه از ياريبس يکا، که حتيآمر در اروپا و ياقتصاد يهاان در خارج از کشور هم وجود دارد بخصوص پس از بحرانيدانشجو يبرا يمال
 يان خارجيدانشجو يبخصوص برا(ار کاهش دادند يا بسيخود را قطع کردند  يليتحص يهاهيدادند، بورسيم يفراوان يهاا، که بورسيمعروف دن

نه از يکنند و اغلب آنها، کمک هزيم يه ندارند در خوابگاه زندگيکه بورس يانيبا تمام دانشجويدر خارج از کشور، تقر). يرانيا يو باالخص برا
خود من هم در . رساننديسال به اتمام م ۳خود را ظرف  يکنند و در عوض دوره دکتريافت ميدر!!) مونث شاغل به کارا دوست ي(طرف خانواده 

خواستم توضيحاتي در اين زمينه بدهم ولي بعد از گذاشتن متن اوليه روي سايت، ابتدا نمي[. امخارج از کشور با مشکالت حاد مالي مواجه بوده
کردند که همه دانشجويان شاغل به تحصيل دانستند و تصور ميود دريافت کردم که مشکل اصلي را مشکالت مالي ميچند ايميل از دوستان خ

   ١.]لذا الزم ديدم توضيحاتي در ادامه بياورم!! در خارج، مشکل مالي ندارند

                                                             
دانشگاه،  ۴در نهايت از من براي ادامه تحصيل مصمم بودم که دکتري را در خارج از کشور بخوانم و لذا براي دريافت پذيرش از چندين دانشگاه خارجي اقدام کردم و   ١

بودم ! هاي خاصکه من در ايران عضو هيات علمي يکي از دانشگاه از آنجا. دانشگاه ديگر بدون هزينه بورس بودند ۲هزينه بورس ودانشگاه با  ۲پذيرش دريافت کردم که 
شتند و فقط مخالفت ذاتي دا" خارج رفتن"ها نشدند چراکه اصوال با دانشگاه بورس دهنده موافقت نکردند و خودشان هم حاضر به پرداخت هزينه ۲با !" چيز"بخاطر مسائل 

"!!. ايمبودهدر سالهاي خدمتت از تو خيلي راضي "هستي و "! سمج"آنهم به هزار منت که چون خيلي ... کشيم و بسگفتند که ما زحمت مجوز خروج از کشور را براي شما مي
که اين مسئله برايم حيثيتي  ولي از آنجا!) دهدزار سال يکبار رخ مياتفاقي که هر سه ه(تومان رسيد  ۴۰۰۰تومان به  ۱۰۰۰از خوش شانسي من، در همان ايام، دالر يکباره از

 ۵/۴خواستم خانه اجاره کنم که ديدم با بودجه من همخواني ندارد لذا . جور کردم و رفتم ماشينم را فروختم و هرچه پس انداز داشتم جمع و. شده بود، راهي جز رفتن نداشتم
با توجه به متاهل بودنم و فرهنگ دانشجويان خارجي، غير قابل تحمل بود لذا به هر زحمتي که بود يک واحد آپارتماني اجاره کردم  ماه در خوابگاه بودم ولي محيط خوابگاه

توانايي خريد ميوه و ... ام شده بودمشرايط برايم به حدي سخت شده بود که شرمنده خانواده!. در دورترين نقطه از مرکز شهر و در جايي که جمعيت سگها بيشتر از آدمها بود
هاي زياد برق، در سرماي شديد بدليل هزينه... . کرديم که البته بعد از مدتي تمام بدنم قارچ زد و حتي آب تصفيه را براحتي نداشتم و از آب لوله کشي منزل استفاده مي



                    

اي معتقدند که پاس کردن چند درس و نياز به آوردن نمره زبان، عدهالبته . علت عمده طوالني شدن دوره دکتري در ايران همين موارد هستند
اول مجبور  چراکه دانشجويان در خارج از کشور معموال در سال. تر شدن دوره در ايران است که اين حرف مطلقا درست نيستعلت طوالني

در ترمهاي بعدي هم ). واحد ۱۵درس معادل  ۵حداقل (نند و فارغ از موضوع تز اخذ ک و دوره مقدماتي نيازچندين درس را بعنوان پيش هستند
برابر يک دانشجو در  ۲يعني حداقل ). واحد ۱۲-۹درس معادل  ۴-۳(کنند به توصيه استاد اخذ مي س را که مرتبط با موضوع تز استچندين در

غير  ند بخصوص براي دانشجوياني که در کشورهايشواز همان ترم اول بطور حادي درگير مسئله زبان مي ،از طرفي. شودايران، واحد پاس مي
سوم، همين مسئله زبان . کنند که زبان آنها از پايه و اساس با انگليسي متفاوت است، تحصيل مي)آلماني، فرانسوي يا روسي زبان( انگليسي زبان

. هستند TOEFLيا  IELTSارائه مدرک  ضمن اينکه قبل از شروع تحصيل، مجبور به. گيردخودش به اندازه يک دوره ليسانس انرژي مي
  .نيستدکتري در ايران به هيچ وجه دليل طوالني شدن دوره ) انگليسي(درس و آوردن نمره زبان  ۴-۳بنابراين مسئله اخذ 

سپس مشغول تز کنند ابتدا بايد درسها و نمره زبان و کارهاي مقدماتي را گذرانده و دانشجويان در ايران تصور مي گره کار در اينجاست که
. کنندشود و کار روي تز را از سال سوم يا چهارم شروع ميسال از زمان دوره دکتري مي ۳- ۲دکتري شوند و همين موضوع باعث از دست رفتن 

  .شودهاي اول بايد درگير تز درحاليکه در خارج از کشور، دانشجو از همان روزها و هفته

با مشکل  ي، در مقطع دکتريقو يه علميرغم بن ي، عليرانيو خارق العاده اان با استعداد يم که چرا دانشجويشيانديم با خود بيد بتوانيهم اکنون با
د قبول ير وجود دارد، بايک معضل واضح و فراگيم و اگر يد تعصبها و لجاجتها را کنار بگذاريبا. شونديشدن دوره مواجه م يو طوالن يشيفرسا
شود در يافراد صرف م ين راه از عمر جوانياست که در ا يمسئله، زمان طوالن. اشتباه است و بايد اصالح شودهايمان کامال برخي ديدگاهکرد 

سال از  ۸: " گفتيد ميسال طول کش ۸ران حدود يلش در ايکم که تحصياز دوستان نزد يکي. دتر صرف شوديتواند کوتاهتر و مفيکه ميحال
د و يدگاه اساتيست بلکه دين مشکل بر عهده دانشجو نياز ا ياديبخش ز". سال عمرم لذت نبردم ۸ن ياعمرم را در استرس گذراندم و واقعا از 

مفيدتر شدن دوره دکتري  هم کمک شاياني به کوتاهتر شدن و خود دانشجودگاه يو دکار البته اصالح روش  .د عوض شوديبا يستم آموزشيس
  .انشاء اهللا. تواند بکندمي

                                                                                                                                                                                                    
بود و پولم هم رو به اتمام بود و اين موضوع، بار رواني شديدي را بر من تحميل زندگي برايم واقعا تلخ شده . زمستان براحتي جرات روشن کردن هيتر برقي را هم نداشتيم

دانشگاه ، حاال " چيز"فرصت بورسيه خارجي بخاطر مسائل  ۲واقعا برايم سخت بود که بپذيرم بعد از سالها خدمت صادقانه به کشورم و بعد از صرفنظر کردن از . کرده بود
امان از روزگاري که حسادتها و تنگ !. از کشوري فقير مانند اتيوپي يا ساحل عاج هستيمهيچ تعهدي نسبت به من ندارند يا حاضر به حمايت از من نيست انگار که  متبوع من

هاي ايت دانشجويان چيني باشم و در انجام پروژهبا استادم در اين باره صحبت کردم و ايشان قبول کردند که دستيار استاد در هد .ها جاي انسانيت و وجدان را بگيردنظري
بعد از مدتي که با آنها کار . نفر دانشجوي چيني در مقطع ليسانس و فوق ليسانس آمده بودند ۲۵حدود . درسي کمکشان کنم و در ازاي آن يک مبلغ ماهيانه دريافت کنم

ترين مفاهيم به آنها، بايد ساعتها وقت صرف ترين و پيش پا افتادهستعداد بودند و براي فهماندن سادهکردم ديدم که واقعا غيرقابل تحمل هستند چون به غايت، خنگ و کم ا
 ها، بجاي استعداد، فقط پشتکار قرار داده و در نهادگويا خداوند در نهاد اين چيني. آنجا بود که قدر هوش و استعداد فوق العاده دانشجويان خود در ايران را فهميدم. کردممي

در هر حال با استادم مجددا صحبت کردم و مشکل را گفتم و . گذاشتندواقعا آنها برايم هيچ وقت خالي و تمرکز نمي!. ها بجاي پشتکار و مداومت، فقط استعداد نهادهايراني
در ادامه کار، براي کمتر . بتوانم راس زمان مقرر دفاع کنم ايشان هم پذيرفت و گفت که از اول هم با اين کار موافق نبوده و بهتر است روي تز خودم فقط متمرکز باشم تا

ام با پدرم تماس گرفتم و خواستم يک ملک کوچکي که از پس انداز بازنشستگي داشت را بفروشد و مبلغي را برايم ارسال کند که شدن مشکل مالي، علي رغم ميل باطني
پس مشکالت مالي داخل . هاي زندگي در خارج از کشور، قابل مقايسه با داخل نيستها و دشواريواقعا هزينه... .  البته بدليل در رهن بودن سند آن با مشکالتي مواجه بود و

يا پذيرفتن يک زندگي دانشجويي و سخت در مدت زمان : آخرِ کار دانشجو بايد خودش بتواند تصميم بگيرد. و براي دانشجو در خارج از کشور، حادتر هم هست و خارج ندارد
و نگاه خدا به من » !نقشه خارج شدم" پونِز"از زير «البته اين را هم بايد بگويم که پس مدتي من  .تر شدن دکتريتر ولي به قيمت طوالنيوتاهتر يا يک زندگي نسبتا راحتک
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