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چکیده
می شود انجام گوناگون شرایط در و ریاضی مختلف زمینه های در کارشناسی دورۀ پژوهش
روبه رو مشترکی موضوعات با ریاضی، کارشناسی دانشجویان راهنمای استادان همۀ اما
تا است تجربه مختلف سطوح در استادان به کمک برای مختصر راهنمایی مقاله، این می شوند.
مسائل انتخاب موضوعات خاص، به طور کنند. هدایت پژوهشی پروژه های در را دانشجویان
کمک و پژوهش پیش بردن انتظارات، کردن مشخص دانشجویان، جذب مناسب، پژوهشی

می کنیم. مطرح را کارشان انتشار برای دانشجویان به
استادان ما شغل جنبه های خشنودکننده ترین از یکی می تواند کارشناسی دانشجویان با همراه پژوهش
راهنمایی از بهتر چیزی چه دارند، دوست را پژوهش هم و تدریس هم که آنهایی برای باشد. ریاضی
کارشناسی دورۀ دانشجویان با کردن کار که معتقدیم کامال سه هر ما ایشان؟ با همکاری و دانشجویان
راهنمایی پژوهش در را دانشجو ١٠٠ از بیش جمعاً است! رضایت بخش باورنکردنی به طور پژوهش، در
دهند ارائه پوستر یا کنند سخنرانی کارشان دربارۀ تا کرده ایم کمک دانشجویان این همۀ به تقریباً کرده ایم.

کارشناسی. دورۀ پژوهش گروه؛ پویایی مدیریت ریاضی؛ انتشار مسائل؛ انتخاب کلیدی. کلمات و عبارات
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کارشناسی١ دورۀ پژوهش شورای با همچنین کرده ایم. چاپ مقاله دانشجویان، این از بسیاری با همراه و
این، بر عالوه است. پیشرو زمینه ها همۀ در کارشناسی دورۀ پژوهش در که هستیم ارتباط در (CUR)
آموزش تابستانی کارگاه های در (CURM) ریاضیات٢ در کارشناسی دورۀ پژوهش مرکز به کمک مایکل
در را کارشناسی دانشجوی ١٠٠٠ از بیش تا است کرده کمک علمی هیئت عضو ١۵٠ از بیش به استادان،

کنند. راهنمایی پژوهش
چیزهای می کنید، شروع را کارشناسی دورۀ پژوهش وقتی که آموخته ایم خود، تجربیات پایۀ بر
شروع دانشجو یک با را خود پروژۀ نخستین چه دهید؛ قرار توجه مورد باید که دارند وجود گوناگونی
کرده پژوهشی کار خود، همکارانِ یا تکمیلی تحصیالت دانشجویان با فقط حال، به تا چه باشید، کرده
برای آمادگی به منظور شما به کمک برای باشید. داشته کارشناسی دورۀ پژوهش در قبلی تجربۀ چه و باشید
پژوهش در دانشجویان موفق راهنمایی برای الزم اساسی گام شش دانشجویان، با بعدی پژوهشی تجربۀ

از: عبارت اند اساسی گام شش این داد. خواهیم شرح را
مناسب؛ پژوهشی مسئله یک انتخاب (١)

راهنمایی؛ برای دانشجویان انتخاب و جذب (٢)
گروه؛ پویایی مدیریت و انتظارات کردن مشخص (٣)

آن؛ بردن پیش به و پژوهش شروع (۴)
ارتباطی؛ مهارت های پرورش برای دانشجویان به کمک (۵)

آینده. برای تدارک (۶)
و کارشناسی دورۀ پژوهش است خوب دهیم، شرح مبسوط به طور را اساسی گام شش این اینکه از قبل
بررسی یا «پژوهش می شود: تعریف طور این کارشناسی دورۀ پژوهش CUR در کنیم. تعریف را موفقیت
پژوهش مورد موضوع به اصیل مبتکرانۀ یا فکری کمک که کارشناسی دانشجوی یک توسط شده انجام
روی که است دانشجویانی شامل کارشناسی دورۀ پژوهش که متفق اند مقاله، این نویسندگان [۶] می کند.»
را کارشناسی دورۀ پژوهش افراد برخی اما است نکرده حل را آنها قبال هیچ کس که می کنند کار مسائلی
قبال دانشجویان این خودِ که می گیرند نظر در مسائلی روی دانشجویان کردن کار معنای به ساده خیلی
صحبت در که است این می دهیم، ترجیح را CUR تعریف ما اینکه برای دلیل یک نکرده اند. حل هیچ وقت
که شنیده ایم بسیار می کنند، جذب را ریاضی فارغ التحصیالن که شرکت ۵٠ از بیش استخدام کنندگانِ با
یک در مثال) کرده اند کار حل نشده مسئلۀ یک روی طوالنی زمانی برای که هستند دانشجویانی به دنبال آنها
تجربه نوع این با دانشجویانی جذب به دنبال شرکت ها کارآموزی). در یا کارشناسی دورۀ پژوهش تجربۀ
آنها با خود کار از بخشی در آنها کارمندانِ که هستند مسائلی نوع از دقیقاً حل نشده مسائل زیرا هستند،
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٧٩ پژوهش امر در کارشناسی دانشجویان موفقیت آمیزِ هدایت در ریاضیدانان ٧٩راهنمای پژوهش امر در کارشناسی دانشجویان موفقیت آمیزِ هدایت در ریاضیدانان ٧٩راهنمای پژوهش امر در کارشناسی دانشجویان موفقیت آمیزِ هدایت در ریاضیدانان راهنمای

پژوهشی نوع شبیه جنبه ها، بسیاری از کارشناسی دورۀ پژوهش اگرچه دیگر، طرف از .[٩] می شوند مواجه
انجام نحوۀ در تفاوت هایی اغلب، کنیم درک که است مهم اما می دهید انجام همکاران همراه شما که است
کارشناسی دورۀ ریاضیات در نمی توانید شما می کنند ادعا که افرادی دارد. وجود پژوهش نوع دو این
اما شد خواهند آشکار بحث ادامۀ در تفاوت ها این نرسیده اند. دانش این به هنوز معموال کنید، پژوهش

بخوانید. را [٩] می توانید کارشناسی دورۀ پژوهش به فردِ منحصر فواید شرح در بیشتر مطالعۀ برای
می گیرد، نظر در کارشناسی دورۀ پژوهش «موفق» تجربۀ به عنوان ما از یک هر آنچه که می کنیم تصدیق
پژوهش من که این «دلیل بپرسید: خودتان از که می کنیم تشویق را شما پس باشد. متفاوت است ممکن
انتظاراتی چه تجربه این از و دانشجویانم از من کلی «به طور و چیست؟» می دهم انجام کارشناسی دورۀ
چیست شما منظر از موفقیت که کنید تعیین تا کرد خواهد کمک شما به سؤال ها، این به پاسخ هایتان دارم؟»
راهنمایی را کارشناسی دانشجویان می خواهید آیا گذاشت. خواهد تأثیر گام» «شش با شما ارتباط نحوۀ بر و
انتشار به دانشجویان این راهنمایی از دارید انتظار آیا بله، اگر دهید؟ توسعه را خودتان پژوهش تا کنید
کارشناسی دورۀ پژوهش می خواهید آیا کنید؟ چاپ را آن مجله ای نوع چه در دارید قصد و برسید مقاله ای
می خواهید آیا است؟ ریاضی مفاهیم آموزش راه های بهترین از یکی این، که دهید انجام دلیل این به را
غیردانشگاهی مشاغل یا تکمیلی تحصیالت برای دانشجویان آمادگی به کمک برای راهی به عنوان آن از
انجام برای خوبی کامال دالیل همگی اینها که باشیم صریح باید برویم، جلوتر آنکه از قبل کنید؟ استفاده

هستند. موفقیت از درستی تعاریف و کارشناسی دورۀ پژوهش
تأثیر دانشجویان راهنمایی در شما رویکرد بر می توانند سؤال ها این به شما جواب های چگونه ببینیم
پژوهشی زمینۀ تقویت برای را کارشناسی دورۀ پژوهش تا می کنید برنامه ریزی شما کنید فرض بگذارند.
تأثیر می کنید، انتخاب دانشجویانتان برای شما که پژوهشی مسائل نوع بر طبیعتاً این دهید. انجام خودتان
باشد، مناسب دانشجویانتان علمی سطح برای که کنید انتخاب را مسائلی است الزم اینکه با می گذارد.
مثال هایی می توانند دانشجویان بود. خواهند مربوطه هم خودتان پژوهشی برنامۀ به احتماال مسائل این
ثابت شده قضیۀ تا کنند سعی می توانند یا کرده اید ثابت شما که باشد قضیه ای از خاص حالتی که بسازند
او مختلط، آنالیز در می کنیم. مطرح مایکل درباره را مثالی کنند. بررسی دیگری حالت در را شما توسط
تابع است. تحلیلی توابع از خانواده ای روی f(z) = z تابع اعمال شامل که است کرده اثبات را قضیه ای
(یعنی است f(z) = z تابع از تعمیمی ،a ∈ {z : |z| < ١} که F (z) = (z − a)/(١ − az)

را مشابه قضیه ای f به جای F از استفاده با تا خواست دانشجو چند از مایکل .(a = ٠ وقتی f = F

کنند. اثبات F برای را قضیه آن ،f برای اصلی قضیۀ الگوی از استفاده با سپس و کنند تنظیم
مسئله ای روی کردن کار برای شما هدف می کنید، انتخاب کردن کار برای که مسائلی نوع بر عالوه
احتماال شما می گذارد. تأثیر راهنمایی جهت دانشجویان انتخاب بر نیز خودتان پژوهشی زمینۀ با مرتبط
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شما پژوهشی زمینۀ در را درس اولین قبال که گشت خواهید پیشرفته تری دانشجویان دنبال به نخست
انجام برای شما تصمیم کنیم فرض حاال باشند. گذرانده مختلط آنالیز یا توپولوژی اعداد، نظریه جبر، نظیر
دادن نشان با تکمیلی تحصیالت برای دانشجویان کردنِ آماده برای شما عالقۀ از کارشناسی دورۀ پژوهش
پژوهش موضوعات برای را بیشتری امکان های هدف، این است. گرفته نشأت ریاضی پژوهش طعم
لذت دانشجویان همراه گره ای، نمودارهای روی انجام قابل بازی های مطالعه از الیسون مثال می کند. فراهم
دانشجوی چند او دارد. دانشجویان سوی از کمی دانش به نیاز و است مفرح پژوهش، نوع این می برد.
و باشد انجام قابل گره ای نمودارهای روی که کنند ابداع جدید بازی یک تا کرد دعوت را خود پژوهشی
او هدف کنند. فکر بازی، شروع برای معینی موقعیت های در پیروزی راهبردهای دربارۀ خواست آنها از
سؤال های به دادن پاسخ برای طرحی ارائۀ و سؤال پرسیدن تجربۀ کردن فراهم بلکه نبود، مقاله کردن چاپ
دیگر بعضی پاسخ بگیرند، یاد بازی نظریۀ مقداری دانشجویان که بود الزم سؤال ها بعضی برای بود. آنها
این در بودند. پاسخ قابل رایانه ای برنامۀ یک نوشتن با هم سؤال ها بعضی و داشت نیاز گره نظریۀ به
پژوهشی پروژۀ نوع این هستند. دسترس قابل نیز پیشرفته کمتر دانشجویان برای سؤال ها کلی، سناریوی
رشتۀ در تحصیل دادن ادامه دربارۀ که باشد دانشجویانی با کردن کار برای خوبی خیلی فرصت می تواند

دارند. کمی نفس به اعتماد که خوبی دانشجویان کردن دلگرم برای نیز و هستند نامطمئن ریاضی
دانشگاه در تحصیلی سال طول در کارشناسی دورۀ پژوهش شرح در سانیسلو٢ و گیلمن١ که همان طور

پروژه: که است این کارشناسی دورۀ موفق پژوهش یک اهداف ،[١٣] می گویند والپریزو٣

سطح مناسب که را علمی رشد از تجربه ای باشد؛ ریاضیدانان پژوهشی تجربۀ از «نمونه ای
و استادان با تا کند کمک دانشجویان به کند؛ فراهم است، شرکت کننده دانشجوی بلوغ
کشف شیوۀ با تحصیل اوایل در را دانشجویان و کنند؛ برقرار جدّی پیوندهای دانشکده

کند.» آشنا ریاضیات، در جدید حقایق

مطالب با می دهد اجازه دانشجویان به و دارد تمرکز دانشجویان رشد بر کارشناسی دورۀ موفق پژوهش یک
ارائه را خودشان اثبات های و حدس ها می دهد اجازه آنها به کنند؛ تعامل درس کالس از فراتر سطحی در
در دانشجویان موفق هدایت برای الزم اساسی» گام «شش اکنون فوق، مطالب داشتن خاطر در با کنند.
[١٧ ،١۶ ،١۵ ،١٣ ،١١ ،٨ ،٧ ،۴ ،٢] نظیر مقاالتی در گام ها این از جنبه هایی می کنیم. بیان را پژوهش

است. شده مطرح نیز
١Gillman ٢Szaniszlo ٣Valparaiso
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مناسب پژوهشی مسئلۀ یک انتخاب :١ گام
می کنند، شروع را پژوهش در کارشناسی دانشجویان راهنمایی که استادانی برای مشترک مشکل یک
پیش زمینۀ و پروژه برای شما اهداف باید شما منتخب مسئلۀ است. مناسب پژوهشی مسئلۀ یک انتخاب
با که مسئله ای از می گیرد، قرار شما جاری پژوهشی فهرست در که مسئله ای کند. لحاظ را دانشجویان
صرف نظر است. متفاوت شده، انتخاب خودشان حدس های خلق جهت دانشجویان برای فضا ایجاد هدف
دانشجویان پیش زمینۀ سطح کردن لحاظ مسئله، یک انتخاب هنگام پژوهش، در شما شخصی اهداف از
دانشجویان برای که می کنند انتخاب پژوهش برای را مسئله ای تازه کار راهنماهای استاد معموال است. مهم
با پژوهشی همکاریِ در اگر مخصوصاً کنید، جلوگیری خطا این از می توانید چگونه است. دشوار خیلی
پژوهشی مسئلۀ یک او که می گوید لئونارد١ کاترین ما دوست ندارید؟ چندانی تجربۀ کارشناسی، دانشجویان
ویژگی های بعضی کند. حل آرام ظهر از بعد یک در را آن می تواند خودش کند گمان اگر می داند مناسب را

هستند: موارد این دانشجویان برای مناسب پژوهشی مسئلۀ یک

باشد؛ داشته پیشنیاز محدودی مقدار باید مسئله (١)
باشد؛ روشن و دقیق باید (٢)

باشد؛ رایانه از استفاده شامل می تواند و باشد خاص مثال های ساختن شامل باید (٣)
پیشرفت سختی، باالتر سطوح تا و شده شروع ساده کمی از که باشد متعدد الیه های شامل باید (۴)

می کند؛
باشد؛ شما پژوهشی جامعۀ و شما عالقۀ مورد باید (۵)

باشید. داشته ایده ای می شود، حل چگونه احتماال مسئله که این برای باید (۶)

دانشجویان آن، در که است هیچ» یا «همه مسئلۀ یک مقابل نقطۀ در متفاوت، الیه های با مسئله ای
جدید مقاله ای ندارند. تالش هایشان نمایش برای چیزی نکنند، چنین اگر و کنند اثبات را نتیجه ای باید
برای ریاضی پژوهش برنامۀ یک که (٢ علوم و مهندسی ریاضیات، در پژوهش (برنامۀ PRIMES دربارۀ
مناسب پژوهشی مسئلۀ یک انتخاب برای مؤلفه ها این از خیلی است، MIT در دبیرستانی دانش آموزان

.[١٢] می دهد شرح را
A(r) = πr٢ با برابر r شعاع با دایره یک مساحت بگیرید: نظر در را مسئله این مثال، برای
دیگر، هندسی شکل های کدام برای .dA/dr = P پس است. P (r) = ٢πr با برابر آن محیط و
و A(x) = x٢ داریم بگیریم، نظر در را x ضلع با مربعی اگر است؟ برقرار دیفرانسیل معادلۀ این
می توانیم کنیم، محاط مربع درون را r شعاع به دایره ای اگر اما .dA/dx ̸= P پس .P (x) = ۴x
١Kathryn Leonard ٢Program for Research in Mathematics, Engineering and Science
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هندسی شکل های چه برای .dA/dP = P نتیجه در و P (r) = ٨r و A(r) = (٢r)٢ بنویسیم
هندسی شکل های دربارۀ دارد؟ شکل ها این با پیوندی چه r و است برقرار dA/dP = P رابطۀ دیگری،
برای بیشتری مسائل اما می دانیم را دیگری نتایج است، برقرار dA/dP = P رابطۀ آنها برای که دیگری
مناسب مسئلۀ یک ویژگی چندین دارای مسئله این که کنید مشاهده ببینید). را [١٠]) دارد وجود بررسی

است. کارشناسی دانشجویان برای
در باشد، مناسب کارشناسی دانشجویان برای که خودتان حوزۀ از پژوهشی مسئلۀ یک نمی توانید اگر
مجالتی منابع، این از دسته یک کنید. پیدا مسئله یک تا بگیرید کمک مختلف منابع از می توانید بگیرید، نظر
هستند؛ گسترش قابل به آسانی که دارند نتایجی و می کنند منتشر کارشناسی سطح در کارهایی که هستند
UMAP و MACE Journal ،SIAM Undergraduate Research Online ،Involve مانند
MathFest مانند می کنند؛ ارائه را خود پژوهش دانشجویان، آنها در که همایش هایی همچنین .Journal
MAA محلی بخش های جلسات یا ریاضی٢، مشترک نشست های ،(MAA) آمریکا١ ریاضی جامعۀ
مقاله ای کارشناسی، دانشجویان توسط انجام شده کار یک از شما اگر باشند. الهام بخش منابعی می توانند
چه بدانید تا کنید مراجعه مزبور پژوهشی پروژۀ راهنمای استاد به می توانید ببینید، ارائه ای یا بخوانید جالب
بر عالوه کنند. کار خودشان نمی رود انتظار کدام یک، روی و حل نشده اند هنوز آنها پروژۀ به مربوط مسائلی
فهرست را باز مسائل که بگیرید نظر در را openproblemgarden.org نظیر برخط منابع می توانید این،

می کند. معرفی کارشناسی دانشجویان برای را مناسبی مسائل و
که مسئله ای شاید باشد. کارساز است ممکن شما سوی از خالقیت کمی که کنید توجه نهایت، در
بلکه کرده اید، پیدا منابع این از یکی در دقیقاً که نباشد چیزی می کنید، بررسی دانشجویان با دست آخر شما
آمده به دست اولیه، مسئلۀ در کلیدی تعریف یک اصالح با که باشد شما خود توسط تغییریافته نسخه ای
سخنران کرد. شرکت گراف نظریۀ درخت های در الگو٣ از اجتناب دربارۀ همایشی در الرا بار یک است.
دیگری تعریف الرا باشد. T از زیرگرافی t اگر است t درخت شامل T درخت که بود کرده تعریف این طور
را او و بود نکرده فکر تعریف این دربارۀ سخنران کرد. پیشنهاد یال انقباض از استفاده با درخت الگوی از
پژوهش تجربۀ تابستانی برنامۀ یک در موفق پروژۀ دو محرک جدید، تعریف کند. دنبال را آن کرد تشویق
به منجر آنها کار و شدند جدید تعریف مالک او، دانشجویان شد. (REU) کارشناسی۴ دانشجویان برای

شد. ترکیبیات زمینۀ در معتبر مجالت در مرجع مقاالتی
١Mathematical Association ofAmerica ٢JointMathematicsMeetings ٣pattern avoidance ۴Research

Experience for Undergraduates



٨٣ پژوهش امر در کارشناسی دانشجویان موفقیت آمیزِ هدایت در ریاضیدانان ٨٣راهنمای پژوهش امر در کارشناسی دانشجویان موفقیت آمیزِ هدایت در ریاضیدانان ٨٣راهنمای پژوهش امر در کارشناسی دانشجویان موفقیت آمیزِ هدایت در ریاضیدانان راهنمای

راهنمایی برای دانشجویان انتخاب و جذب :٢ گام
ندارند خبر دانشجویان از خیلی است. گام دومین شما، با کار برای دانشجویان انتخاب و جذب
واجد آنها که می کنند فرض بسیاری بدانند، اگر یا دارد وجود کارشناسی دورۀ پژوهشی فرصت های که
چون شود. مبارزه تصورات این با چگونه که پرداخته اند این به [١] همکاران و آلیونت١ نیستند. شرایط
سراغ باید شما کنند، مراجعه شما به باید پژوهشی فرصت های از استفاده برای که نیستند آگاه دانشجویان
که کالس هایی در را دانشجویان می توانید دارد. وجود دانشجویان جذب برای مختلفی راه های بروید! آنها
ریاضی گروه های همۀ به یا کنند؛ معرفی را دانشجویان بخواهید همکاران از کنید؛ پیدا می کنید تدریس
بعضی کنید. دعوت دهند، انجام پژوهشی پروژۀ شما با هستند عالقه مند که را دانشجویانی و بفرستید ایمیل
شما که داشته اند شرکت کالسی در زیرا شوند، جذب شما سوی به طبیعی به طور است ممکن دانشجویان

برده اند. لذت آن از و کرده اید تدریس
دانشگاه کارشناسی٢ دانشجویان ریاضی همایش در دارد دوست الیسون دانشجویان، جذب برای
گره ها بازی های و گره ها٣ شبه نمودارهای دربارۀ او پیش، سال چند کند. عالقه مند را آنها تا کند سخنرانی
با می توانند آیا که پرسیدند دانشجو سه بالفاصله آن، از پس کرد. سخنرانی دانشجویان برای دانشکده در
نشد مقاله آن نتیجۀ که شد دانشجویان این با ساله ٢ پروژۀ یک به منجر این کنند. همکاری پژوهش در او
به می خواهند آیا بفهمند که کرد کمک آنها به و آموخت را پژوهشی ارزشمند مهارت های دانشجویان به اما

خیر. یا بروند تکمیلی تحصیالت
مطرح دانشجویان برای را خود پژوهش از مختصری ارائه یا شرح که است این مایکل موفق روش
توابع از تعمیمی که است همساز مختلط توابع دربارۀ مایکل پژوهش زمینۀ کند. عالقه مند را آنها تا می کند
او وقتی می کنید فکر می شوند. حفظ پیچش، تحت که می کند مطالعه را ویژگی هایی او و هستند تحلیلی
عوض، در نه! که البته می دهد؟ توضیح این طور را خود پژوهش کند، جذب را دانشجویان می  کند سعی
دانشجویان به و می  زند حرف صابون محلول در سیمی قاب های کردن فرو با صابونی الیه های ساخت دربارۀ
او نیمسال هر تقریباً واقع، در می کند. مطالعه صابونی الیه های این ویژگی های دربارۀ که می دهد توضیح
نمایش را صابونی الیۀ چند و می آورد سیمی قاب چند و صابون محلول سطل یک کالس در روز یک
انجام دربارۀ او از و می گیرد تماس او با بعداً دانشجو یک اغلب و می شوند شیفته دانشجویان می دهد.
با مایکل پژوهش موضوع ارتباط که کنید تعجب است (ممکن می کند. سؤال کارشناسی دورۀ پژوهش
مقدار توابع معین، شرایطی در که است این پاسخ چیست؟ صابون محلول در سیمی قاب های کردن فرو
مدل سازی صابون الیه های با می توان را کمینه رویه های و می یابند ارتقاء کمینه رویه های به همساز مختلط

کرد.)
١Alayont ٢Undergraduate Mathematics Colloquium ٣pseudo-diagrams of knots
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یک برای بالقوه جدید دانشجویان جذب کنندگان کارآمدترین می توانند فعلی، پژوهشی دانشجویان
دانشجوی و استاد چند همراه به کریستوفر، او پژوهشی دانشجوی و الیسون مثال باشند. پژوهشی گروه
هم را کالین نام به جوان تری دانشجوی آنها رفتند. بیسبال بازی یک تماشای به ریاضی دانشکدۀ از دیگر
مدت بیشتر در کریستوفر آمد. پیش گفتگو برای فرصتی لذا و کردند سوار خود ماشین در بازی محل تا
و کرد مراجعه الیسون دفتر به کالین بعد، هفته چند می داد. شرح کالین برای را خود پژوهش مسیر، طی
خوبی پژوهشی گروه بعد، سال در کالین و کریستوفر شود. ملحق پژوهشی گروه به می تواند آیا که پرسید
کردند ارائه MAA محلی بخش یک در خود نتایج دربارۀ جذاب سخنرانی یک سال پایان در آنها بودند.
پژوهشی مسئلۀ یک روی الیسون با کار به کالین هم دیگر سال یک کریستوفر، فارغ التحصیلی از بعد و

داد. ادامه مرتبط،
گذشت با اما می کنند شروع مسئله یک روی دانشجو یک با را کارشناسی دورۀ پژوهش استادان، اغلب
کار مسئله یک روی همزمان که دانشجو پنج تا دو شامل گروهی داشتن که می شوند متوجه خیلی ها زمان،
چند که دهیم تشکیل را خودمان پژوهشی گروه های طوری می کنیم سعی معموال سه هر ما است. مؤثرتر کنند،
که هستند دانشجویانی اغلب پیشرفته دانشجویان باشیم. داشته تازه کار دانشجوی چند و پیشرفته دانشجوی
یک داشتن با دارند. بیشتری ریاضی پیش زمینۀ و داشته اند پژوهشی همکاری ما با طوالنی تر مدتی برای
دانشجویان راهنمایی در بخواهید پیشرفته تر دانشجویان از می توانید تجربه، مختلف سطوح شامل گروه
برای راهنمایی، تجربۀ این کنند. کمک شما به پژوهش، اولیۀ روندهای و مفاهیم برخی دربارۀ تازه کار
که هنگامی کار این می شود. شما وقت در صرف جویی موجب و است خوب خیلی پیشرفته دانشجویان
پایدار طرح یک این دهیم. ادامه را کارشناسی دورۀ پژوهش بتوانیم تا کرد کمک واقعاً بود، زیاد ما مشغلۀ
را پیشرفته دانشجویان نقش تازه کار دانشجویان می شوند، فارغ التحصیل پیشرفته دانشجویان وقتی است.
پژوهشی دانشجویان کنند. جذب تازه کار دانشجویان به عنوان را جدیدی دانشجویان می توانند و می پذیرند
سازگار و بودن مناسب دربارۀ شما به نسبت بیشتری فهم معموال و چیست شامل پژوهش که می دانند شما
که می کنند جذب را دانشجویانی معموال شما پژوهشی دانشجویان همچنین دارند. دیگر دانشجویان بودن

داشت. خواهید گروه پویایی مدیریت در کمتری مشکالت نتیجه در و هستند دوست آنها با
برای را دانشجویان چگونه بگیرید تصمیم باید باشید، داشته دانشجویان جذب برای روشی وقتی
را ریاضی پیش زمینۀ از حداقلی دانشجویان، که می خواهند استادان غالباً می کنید. انتخاب پژوهش انجام
در درسی دانشجویان، بخواهید است ممکن می کنید، پژوهش زیستی ریاضیاتِ در شما اگر باشند. داشته
بخواهید است ممکن است، قضایا اثبات شامل شما پژوهش اگر باشند. گذرانده را دیفرانسیل معادالت
یک برای ویژگی مهم ترین که شده ایم متوجه باشند. گذرانده را اثبات»  بر «مقدمه ای درس دانشجویان
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می دهد نشان تجربه باشد. پژوهش مشتاق و سختکوش که است این کارشناسی، دورۀ پژوهشگرِ دانشجوی
است. ریاضی پیش زمینۀ سطح یا هوش از مهم تر خیلی این

بگیرد نظر در راهنمایی برای را دانشجویانی دارد عادت و است مختلط آنالیز مایکل، پژوهش زمینۀ
نمره از پایه این به شروع، برای آنها می کرد فکر او گرفته اند. A نمره مختلط آنالیز کارشناسی درس در که
او با بود نیمسال یک که بود کارشناسی دانشجوی سه شامل او پژوهشی گروه نیمسال، یک در دارند. نیاز
یک باشد. داشته حضور پژوهشی گروه در تا کرد درخواست او از مشتاق، دانشجوی یک و می کردند کار
از پذیرفت. را او و کرد ریسک مایکل بود. سخت کوش اما بود نگذرانده را مختلط آنالیز که بود سال دومی
خشنودانه مایکل گرفت، یاد تنهایی به چقدر و آموخت پژوهشی گروه در دیگر دانشجویان از چقدر او اینکه

شد. شگفت زده
است. «٣ «حسابان آن پیشنیاز حداقل که می کند اجرا دانشجویان برای REU برنامۀ یک الیسون
ریاضی در گروه اعضای همۀ نیست الزم آمار و ترکیبیات گره، نظریۀ مانند حوزه هایی در پروژه هایی برای
باانگیزه شما دانشجویان اگر کند. فراهم می تواند حسابان نیمسال چند که باشند آنچه از باالتر سطحی دارای
کنند. پر همکار، دانشجویانِ کمک با مثال را خود علمی خألهای پژوهش، انجام هنگام می توانند باشند،
می گیرند، یاد را پیشرفته مطلبی پژوهشی، مسئلۀ یک حل به نیاز به دلیل دانشجویان وقتی این، بر عالوه

می آموزند. عمیق تر می گذرانند، را درس یک فقط که وقتی به نسبت را آن

گروه پویایی مدیریت و انتظارات کردن مشخص :٣ گام
کنید. مطرح دانشجویان با را انتظارات و پایه قوانین بعضی باید شوید، پژوهش درگیر اینکه از قبل
کار هنگام شما است ممکن هستند. مبتدی پژوهش در کارشناسی دانشجویان که باشید داشته به یاد
باشند. نداشته آن درباره تصوری یا نباشند آگاه آنها از دانشجویان که باشید داشته قواعدی همکاران با
دیدگاهی دانشجویان است ممکن اما دارید دیدگاهی یافت، خواهد سازمان چطور پروژه اینکه دربارۀ احتماال
ساختار دربارۀ و بنشینید دانشجویانتان با باید باشند. داشته گروه عملکرد چگونگی مورد در مبهم یا متفاوت
و زمانی چه اینکه مانند هستند روشن بحث موارد بعضی کنید. گفتگو همدیگر و شما با کردن کار قوانین یا
دانشجویان می رود انتظار شوند: مطرح باید هم دیگری موارد کرد. خواهید مالقات پژوهش انجام برای کجا
بکند؟ باید چه شود، حاضر مالقات جلسۀ یک در نتواند کسی اگر و کنند کار پروژه روی هفته در ساعت چند
چه دانشجویان می رود انتظار اینکه مانند شوند مطرح هم بلندمدت انتظارات بعضی که است مهم همچنین
پوستر). یک گروه، از خارج افراد برای ارائه ای پایانی، مکتوب گزارش یک مثال) کنند تولید خروجی هایی
تعامل نحوۀ گروه، پویایی از ما منظور است. گروه پویایی نمی شود، گفته اغلب که دیگری مهم موضوع
ریاضی، پیش زمینۀ در تفاوت بر عالوه شما، پژوهشی گروه در دانشجویان است. یکدیگر با گروه اعضای
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لئونارد کاترین هستند. تفاوت هایی دارای هم موقعیت ها با برخورد در و یکدیگر با ارتباط چگونگی در
کشمکش نامنظم، همراهی ارتباط، فقدان را دانشجویان بین گروه پویایی به مربوط موضوعات بعضی [١۵]
ایمیل دانشجویان به پژوهش، شروع از قبل [۴] کلندر١ هانا می شمارد. بر سازنده نقد تحمل عدم و قدرت
چیزی چه پیشین، گروهی تجربیات «در دهند: پاسخ دست این از سؤاالتی به می خواهد آنها از و می فرستند
کنید دریافت را انتقادی اینکه برای روش بهترین شما «برای نبود؟» چیزی چه و بود سودمند شما برای
اولین در چیست؟» شما فعلی نگرانی های یا «سؤال ها می کنید؟» چه شوید، کشمکش دچار «اگر چیست؟»
مدیریت مؤثر راه های می دهد، ترتیب دانشجویان مختلف پاسخ های دربارۀ را گفتگویی هانا گروه، جلسۀ
او می کند. صحبت گروه عضو هر متفاوت انتظارات مورد در و می کند مطرح را انتقاد با برخورد و کشمکش
دیگری دانشجویان نگرانی رفع موجب اغلب می کند، صحبت خود دربارۀ دانشجو یک «وقتی است: نوشته
یک پروژه، از انتظارات کردن مشخص دارند.» واهمه بیانش از اما دارند را احساس همان که می شود
اینکه به جای دانشجویان آن در که کند کمک محیطی آماده سازیِ به می  تواند که است آموزشی مهم موضوع

می کنند. راهنمایی درخواست نیاز، صورت در و همکاری هم با به راحتی شوند، تسلیم چالش ها برابر در

آن بردن پیش به و پژوهش شروع :۴ گام
کنید. پژوهش چطور بیاموزید که کرده اید این صرف را زیادی تالش و زمان شما که آورید خاطر به
شروع در که نگرانی هایی به اگر بود. چگونه وضعیت می کردید، شروع وقتی که باشید کرده فراموش شاید
دانشجویان، با پژوهش انجام فرآیند کردن مطرح که فهمید خواهید کنید، فکر داشتید پژوهش مسیر
خوب پژوهشی، پروژۀ طی در باشند. مبتدی اگر مخصوصاً است؛ آنها برای مهمی ذهنی سرمایه گذاریِ
طبیعی امری مشکالت، با پژوهشگران کشمکش که کنید یادآوری دانشجویان به را موضوع این که است

می شود. محسوب
طی در می کند. برگزار استادان برای سه روزه آموزشی کارگاه یک تابستان هر [۵] CURM برنامۀ
پژوهش دربارۀ استادان که شود تهیه مهمی چیزهای از فهرستی که است این فعالیت ها از یکی کارگاه، این
خوب می آوریم. را مشترک مهم مورد ١٢ از فهرستی اینجا نمی دانند. آنها دانشجویانِ احتماال اما می دانند
کار این شود. گذاشته ایشان اختیار در دانشجویان، توسط پژوهش انجام هنگام فهرست، این که است
ریاضی مهارت های نبودِ به علت آهسته، پیشرفت و ناامیدی حس که بدانند دانشجویان تا می کند کمک
است. مشترک می کنند، پژوهش که ریاضیدان هایی همۀ بین احساس هایی چنین بلکه نیست، ایشان در

است: قرار این از فهرست
نترسید؛ «چرا؟» پرسیدن از (١)

١Hannah Callender
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ندارد؛ اشکالی (... یا سوم دفعۀ یا دوم، دفعۀ در (یا اول دفعۀ در ایده یک نفهمیدن (٢)
می افتد: اتفاق این وقتی می شویم. ناامید و می کنیم گیر همه ما (٣)

کنید؛ استراحت (آ)
ریاضی)؛ با ناآشنا یا آشنا (شخصی کرده اید گیر چرا دهید توضیح نفر یک برای (ب)

کنید؛ مرور را پیش زمینه مطالب (ج)
نشده اند)؛ ساخته سنگ از (مسائل داد تغییر می توان را مسئله آیا ببینید (د)

کنید؛ بررسی را مفروضات (ھ)
بگیرید؛ نظر در را ساده مثال یک (و)

دهید. ادامه (ز)
شما؛ راهنمای استاد کارهای جمله از باشند، درست همیشه نیست معلوم شده چاپ کارهای (۴)

خواهید نیاز رویکردی یا ایده به شما زمانی کنید. استقبال متفاوت رویکردهای و ایده ها از (۵)
تا بیندیشید ایده آن دربارۀ دقت با باید حالت، این در بگیرید. یاد را آن باید خودتان که داشت

بفهمید؛ را آن خودتان سرانجام
کند؛ حرکت می کردید، فکر آنچه از متفاوت کامال جهتی در شما پروژۀ است ممکن (۶)

باشید؛ صبور می کشد. طول بیشتر می کنید، فکر که اندازه ای از چیز همه (٧)
است! گرفتن یاد برای خوبی راه کردن اشتباه ندارد. ایرادی کردن، اشتباه (٨)

مهم ترین بودن سخت کوش حقیقت در نیست). کافی (اما است الزم پشتکار و سخت کوشی (٩)
است؛ موفق دانشجوی یک ویژگی

بدانید)؛ نمی توانید (و بدانید را موضوع پیشنیازهای همۀ شما نیست نیازی (١٠)
بگیرید؛ یاد را کردن همکاری (١١)

است. رضایت بخش ولی دشوار پژوهش (١٢)

انجام برای گوناگونی راه های شود. گفته پیش زمینه مطالب از مقداری که است خوب پژوهش، شروع در
استادان برخی می کنند، آماده دانشجویان یادگیری برای یادداشت هایی استادان بعضی دارد. وجود کار این
و بخوانند شده، نوشته دانشجویان سطح در که مجالتی یا کتاب ها از را مطالب می خواهند دانشجویان از
شما اگر بخوانند. را استادان سطح در پژوهشی مقاالت می خواهند دانشجویان از استادان، از دیگر عده ای
یکی بار، یک کنید. دقت استادان سطح در پژوهشی مقاالت انتخاب در می کنید، استفاده آخر روش از
اما کند پژوهشی کار کارشناسی دانشجوی یک با کرده سعی او گفت و کرد مراجعه مایکل به همکاران از
را خود مقاله آخرین حقیقی، آنالیز کالس در دانشجویی به او که گفت مایکل همکار است. بوده ناموفق
دانشجو این اما کند. مراجعه داشت، سؤال وقت هر و بخواند را مقاله تا گفته او به و داده تابعی آنالیز در
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بوده پیشرفته خیلی دانشجو، آن برای مزبور مقالۀ که بوده این مشکل که است روشن بود. نیامده هیچ وقت
دانشجویان به که مطالبی که شوید مطمئن پس است! سخت ما از یک هر برای آن فهم احتماال است.
به آسانی دانشجویان برای مطالب از سطحی چه اینکه دانستن باشد. فهم قابل به سادگی آنها برای می دهید،

است. تجربه و زمان نیازمند اغلب است، فهم قابل
حالت برعکس می شوند، مرتکب دانشجویان توسط پژوهش آغاز در استادان غالباً که دیگری اشتباه
باید کنند، شروع را پژوهش بتوانند دانشجویان اینکه از قبل می کنند گمان راهنما استادان است. فوق
راهنما استادان ما از خیلی که است وضعیتی این دهند. توضیح را پیش زمینه مطالب از عظیمی مقدار
تفکر، نوع این متأسفانه شده ایم. دچار آن به کرده ایم، پژوهش به شروع تکمیلی تحصیالت در که هنگامی
نمی توانند کارشناسی دانشجویان که می کنند گمان به اشتباه استادان بعضی چرا که است دالیلی از یکی
توسط پژوهش انجام مانند را کارشناسی دانشجویان توسط پژوهش انجام استادان، این کنند. پژوهش
کند، بررسی را پژوهشی مسائل بتواند دانشجو اینکه از قبل آن، در که می کنند تصور دکترا دانشجویان
چند روی کارشناسی دانشجویان اگر که شده ایم متوجه ما ولی کند. ارائه را ریاضی زیادی حجم باید استاد
یاد را دیگر ایده های شدند، کار مشغول وقتی کنند، تمرکز دارند، الزم پژوهش شروع برای که اصلی ایدۀ

است. لذت بخش تر و جذاب تر آنها برای پژوهش کردنِ شروع زودتر این، بر عالوه گرفت. خواهند
هفته ۶ یا ۵ می خواست او آن، در که خواند را همکار یک REU پژوهشی طرح مایکل بار یک
هفتۀ چند در سپس و بگذراند کارشناسی دانشجویان به پیش زمینه مطالب آموزش به را برنامه هفته ٨ از
زمان های مدت نمی شوند؛ مالی حمایت طرح هایی چنین کنند. کار پژوهش روی دهد اجازه آنها به باقیمانده

بودند. وارونه دقیقاً پژوهشی مسائل روی کردن کار و یادگیری برای تعیین شده
تا دهید توضیح را زیادی خیلی مطالب باید ابتدا که کنید دوری اشتباه تصور این از می کنیم توصیه
مناسب پیش زمینه مطالب برای زمان مقدار چه کنند. کار به شروع پژوهشی مسائل روی بتوانند دانشجویان
در می کند. ارائه را پیش زمینه مطالب پژوهشی، پروژۀ زمانِ مدت اولِ درصد ٢۵ تا ١۵ در مایکل است؟
سپس می شوند. آگاه ممکن پژوهشی مسائل از و می کنند کار ابتدایی مسائل روی دانشجویان مدت، این
دانشجویان به و می کند بیان مختصر به طور کرده اند، بحث آن مورد در قبال که را ممکن پژوهشی مسائل
این از پیروی سال چند از بعد کنند. انتخاب کنند، کار آن روی می خواهند که را مسئله ای می دهد اجازه
مسئلۀ و تمرین صد چند او کند. مدون مکتوب به صورت را پیش زمینه مطالب گرفت تصمیم مایکل روش،
مباحثی دربارۀ کتابی از فصل دو به یادداشت ها این کرد. اضافه دانشجویان استفادۀ برای هم را اکتشافی

.[٣] شدند تبدیل کارشناسی دانشجویان برای مختلط آنالیز از
کنید. تعیین دانشجویان کار شروع برای را روشن نقطه ای بنویسید، کتابی ندارید قصد اگر حتی
برای را مهم تعریف چند مالقات، اولین در دارد دوست او است. شمارشی ترکیبیات درباره الرا پژوهش
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بتوانند گروه اعضای همۀ که جایی تا می کنند بحث تعریف ها این دربارۀ دانشجویان کند. بیان دانشجویان
برای را تعاریف آن با مرتبط بازِ مسئلۀ سه یا دو او سپس کنند. ارائه آنها با منطبق و مناسب مثال هایی
دوم، جلسۀ در مایلند بگویند و کنند بررسی را مسائل تا می کند تشویق را آنها و می کند مطرح دانشجویان
می شوند. مسئله صاحب اول هفتۀ از پروژه، در دیرتر زمانی به جای دانشجویان کنند. شروع را مسئله کدام
که است این ما تجربۀ می افتد؟ اتفاقی چه می کنید، مالقات را پژوهش سرگرم دانشجویانِ وقتی
است قرار که وقتی ما از یک هر باشد. داشته وجود جلسات برای ساختاری یا طرح مایلند دانشجویان
یک جلسۀ است قرار که وقتی می کنیم. آماده دهیم، انجام کالس در می خواهیم که را آنچه کنیم، تدریس
می کنیم، راهنمایی را دانشجویان که هم هنگامی باید می کنیم. آماده را جلسه دستور کنیم، برگزار را کمیته
داشته نیاز بیشتری پرورش به که شود نمایان خوب ایدۀ یک اگر البته کنیم. آماده ساخت یافته برنامۀ یک
قبل از که است راحت تر وقتی برنامه از انحراف ما برای شویم. منحرف مزبور برنامۀ از می توانیم باشد،

باشیم. شده آماده
خاص مسائل روی و خوانده را مطالبی می خواهیم آنها از جدید، دانشجویان با اول جلسۀ چند در
برای را راه حل هایشان می خواهیم و می کنیم سؤال خوانده هایشان مورد در دانشجویان از کنند. کار مرتبط
مشابه درست کنند. کار مسائل روی هم با که می کنیم تشویق را دانشجویان کنند. مطرح داده شده مسائل
کمک به آن دربارۀ هم گروه اعضای دیگر احتماال کند، حل را مسئله یک نتواند دانشجویی اگر کالس،
وقتی دهیم. اختصاص مسئله آن دربارۀ گروهی بحث برای را زمانی می توانیم حالت، این در دارند. احتیاج
جلسات، در حاال می دهیم. تغییر کمی را جلسه ساختار گذشتند، پیش زمینه مطالب مرحلۀ از دانشجویان
می کنیم فهرست کرد کار آنها روی می توان که را مواردی می کنیم، مرور کرده ایم مطرح که را ایده هایی بعضی

می دهیم. نظر موارد، از یک هر روی کردن کار دربارۀ و
حدس یک به قضیه، از بخش هایی تغییر با و است بوده قضیه ای بررسی حال در گروه کنید فرض
این مباحث با مرتبط یادداشت های می تواند نفر یک اینکه اول دهیم. انجام می توانیم کار چندین رسیده ایم.
arXiv ،MathSciNet در جستجو با می تواند نفر یک اینکه دوم کند. مدون مکتوب به صورت را روز
با می تواند نفر یک اینکه سوم نه. یا است نوشته مقاله ای حدس این دربارۀ کسی آیا که ببیند اینترنت یا
مثال یک می توانیم آیا که ببیند و کند تولید را حدس این از بیشتری مثال های کند سعی رایانه، از استفاده
را اصلی قضیۀ اثبات اساسی ایده های که است خوب حدس، اثبات برای اینکه چهارم کنیم. پیدا نقض
پنجم کند. ارائه گروه برای را اثبات مهم اجزای و بخواند دوباره را اثبات می تواند نفر یک بنابراین بفهمیم.
که اثبات از بخش هایی در مناسب جدید حدس های درج و قضیه اثبات از تقلید با می تواند نفر یک اینکه
چه بگیرند تصمیم می توانند دانشجویان کند. ثابت را حدس کند سعی هستند، قضیه قدیمی اجزای شامل
بیش است ممکن و می پذیرد را وظیفه یک حداقل دانشجو هر دهد. انجام را وظیفه کدام است مایل کسی
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کس هر می رود انتظار بعدی، جلسۀ در که بدانند باید دانشجویان کنند. کار وظیفه یک روی دانشجو یک از
اما نمی شوند تکمیل بعدی جلسۀ تا وظایف بیشتر معموال دهد. گزارش است، داشته که وظیفه ای دربارۀ
جدیدی وظایف گروه سپس بگویند. را غیرمنتظره مشکالت و بدهند پیشرفت گزارش باید باز دانشجویان
بروند، پیش به چطور اینکه دربارۀ دانشجویان می دهد. ادامه را قبلی وظایف روی کار یا می کند تعیین را
که کنند انتخاب را وظیفه ای تا آزادند دانشجویان دیگر، طرف از نیستند. تنها آنها می شوند؛ راهنمایی
جلسۀ تا دادن انجام برای خاص کار یک دانشجویان همچنین دارد. انطباق آنها مهارت های و توانایی با

دارند. بعدی
تشویق را همه جلسه ماهیت داریم. هفته در یک ساعته جلسۀ دو یا یک معموال تحصیلی، سال طول در
چطور پژوهش ریاضیات در که می بینند دانشجویان بگذارند. اشتراک به را ایده ها و کنند صحبت که می کند
در اهداف این از بعضی می دهند. پرورش را استقالل و می گیرند یاد را مسئله حل فنون می شود، انجام

است. شده مطرح [٢]
ارتباط بشناسید. واقعاً را آنها و کنید گفتگو دانشجویانتان با باید شما که کنیم خاطرنشان است الزم
عادیِ روال شکستن با گاهی است. پژوهش نوع این مزایای از یکی دانشجو، با راهنما استاد بیشتر
برنامه های در کنید. خوشحال را دانشجویان می توانید پیتزا)، یا شیرینی مثال) خوراکی آوردنِ و پژوهش
به را دانشجویانتان می توانید باشید. گردش یا فیلم تماشای بازی، میزبان می توانید تابستانی، پژوهشی
سخت بسیار شما دانشجویان می کنید احساس اگر بروید. کوهنوری به هم با یا ببرید ورزشی مسابقۀ یک
اعالم بدون دارید، گرفتن جشن برای چیزی اگر یا هستند مشغول که است مدیدی مدت یا می کنند کار

کنید! مهمان بستنی صرف به را آنها قبلی،

ارتباطی مهارت های پرورش برای دانشجویان به کمک :۵ گام
در آنها که است این دید خواهید کارشناسی دانشجویان همراه به پژوهش در که دیگری مهم تفاوت
الزمۀ و است مهم بسیار ارتباطی مهارت های این پرورش دارند. نیاز راهنمایی به ریاضیات ارائۀ و نوشتن
استخدام کنندگان با مایکل است. استادان طرف از سودمند بازخوردهای و دانشجویان توسط تمرین آن،
اشاره چیز چهار به آنها است. کرده گفتگو می کنند، جذب را ریاضی فارغ التحصیالن که شرکت ۵٠ از بیش
ارتباطی مهارت های داشتن دهند. انجام باید ریاضی مدرک کسب بر عالوه ریاضی دانشجویان که کرده اند
درباره او فکر طرز موضوع، این است. مهم چیز چهار این از یکی کردن) صحبت و نوشتن (یعنی مؤثر
دانشکدۀ از بیرون تا می خواهد کارشناسی دانشجوی هر از حاال و است کرده عوض را ارتباطی مهارت های
غالباً فعالیت ها این بنویسند. پژوهشی مقالۀ یک تا می خواهد گروه از و دهد انجام سخنرانی یک ریاضی
برای حسن ختامی مقاله، نوشتن و ارائه برگزاری همچنین می گذارند. دانشجویان بر قابل توجهی تأثیرات
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می توانند که می شود فراهم پژوهشی تجربۀ از ملموس محصول دو دانشجویان، برای و می رود به شمار پروژه
مفیدی منابع می توانند فعالیت ها این دوی هر این، بر عالوه دهند. قرار خود سوابق یا رزومه در را آنها
می کنند، درست اسالید خود ارائۀ برای دانشجویان بعدیِ گروه وقتی باشند؛ شما بعدی پژوهشی گروه برای
استفاده باشد، باید چگونه سخنرانی اینکه از مثالی به عنوان قبلی گروه ارائه های اسالیدهای از می توانند
مطالب از مقداری می کنند، پژوهش به شروع جدید دانشجویان که هنگامی هم پژوهشی مقالۀ کنند.

است. شده نوشته آنها مناسب سطح در که می کند تأمین مطالعه برای را پیش زمینه
بعضی باشند. داشته دانشکده از خارج ارائه ای تا دارد وجود دانشجویان برای زیادی فرصت های
همچنین کنند. ارائه را خود پژوهش می توانند دانشجویان آن، در که دارند جشن روز یک دانشگاه ها
دورۀ پژوهش ملی همایش های خودشان، MAA محلی بخش جلسۀ در می توانند کارشناسی دانشجویان
برای کنند. سخنرانی ریاضی مشترک نشست های جلساتMAAMathFestو ،(NCUR) کارشناسی١

می کند. مالی حمایت می کنند، سخنرانی که دانشجویانی از هزینه کمک تأمین با MAA آخر، مورد دو
جمعیت مقابل خود پژوهش دربارۀ زدن حرف از استادان!) از خیلی (مانند دانشجویان از خیلی
هرچه دانشجویان است. تمرین ترس، این پادزهر باشد. شدید تا مالیم می تواند ترس این میزان و می ترسند
بیشتری اعتماد خودشان ارتباطی قابلیت های به و می شوند ماهرتر ارائه در کنند، سخنرانی تمرین بیشتر
سخنرانی گروه برای خودشان، پژوهش دربارۀ منظم به طور تا بخواهید دانشجویان از بنابراین می کنند. پیدا
ارائه بار یک هفته ای تا بخواهید دانشجویان از می توانید هفته ای، ٨ برنامۀ یک طی در مثال بدهند. ارائه
متوجه را منظورت ،... گفتی «وقتی مثال بدهند، بازخورد می توانند گروه افراد ارائه، یک از بعد بدهند.
و هیگینز٢ شوند.» متوجه را منظورت مخاطبان تا کند کمک تصویر یا مثال یک می کنم «فکر یا نشدم.»

دارند. مفصلی و عالی توصیه های کردن، سخنرانی و پوسترها ارائه دربارۀ [١۴] همکاران
شروع زود را کار این که شوید مطمئن می نویسند، مقاله ای خودشان پژوهش دربارۀ دانشجویان وقتی
نوشتن اینکه از قبل دانشجویان و استاد که است این شنیده ایم ما که رایجی مشکالت از یکی می کنند.
عجلۀ با یا نمی شود نوشته چیزی هرگز و می شوند بی انرژی نتیجه در می کنند. صبر خیلی کنند، شروع را
خوب که شده ایم متوجه مشکل، این از جلوگیری برای بنویسند. مقاله یک روز چند عرض در باید زیاد
می تواند بار اولین مثال) بنویسند را پژوهش گزارش از بخش هایی تا بخواهیم دانشجویان از زودهنگام است
بازخورد دقیق به صورت ما و می دهند تحویل ما به را آن دانشجویان سپس شود). انجام پروژه میانۀ در
کنند. اصالح را خود نوشتۀ جدید، مطالب درج و ما بازخوردهای اعمال با می خواهیم آنها از می دهیم.
را پیش نویس سه یا دو تحویل دانشجویان از پروژه، آخر هفتۀ چند به رسیدن از قبل که می کنیم توصیه
تا پژوهشی گروه اگر است. تابستان آخر در یا نیمسال آخر در پژوهشی، پروژۀ پایان اغلب، بخواهید.
١National Conferences on Undergraduate Research ٢Higgins
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قرار تابستان یا نیمسال آخر وظایف سایر فشار تحت کند، صبر مقاله نوشتن شروع برای پروژه انتهای
خواهد کمتری کیفیت نهایی محصول حداقل یا کرد خواهد سخت را مقاله نوشتن این، و گرفت خواهند

می شود. هم سخت تر حتی مقاله نوشتن پروژه، اتمام از بعد داشت.
پیش نویس یک از کوچکتر بخش هایی در شود خواسته دانشجویان از که است این فعاالنه تر رویکرد یک
جلسه، اولین در می کند، کار دانشجویان از گروهی با هرگاه الرا بنویسند. را خود کار پروژه، مقالۀ کامل
انجام رایانه ای کار یک دانشجویان که هنگامی می کند. ایجاد اینترنت در Dropbox مشترک پوشۀ یک
فضای این در را خود کار می کنند، مدون را جلسه ای یادداشت های یا می نویسند را اثبات یک می دهند،
او از الرا باشد، داشته اثبات یک برای ایده ای دانشجو یک وقت هر واقع، در می کنند. ذخیره مشترک
یادداشت هایش و پیش نویس او دهد. قرار مشترک پوشۀ در و نوشته را آن هفته یک ظرف که می خواهد
روش این می دهد. قرار نظر مد را اثبات یک ویرایش بار، هر و بازمی گرداند بعد جلسۀ در را آن دربارۀ
است، ترسناک کمتر آن انجام که را بخش هایی دفعه، هر در نتیجه یک نوشتن دارد: گوناگونی مزایای
نقطه هر در روشن و کوچک نوشته های از مجموعه ای داشتن اختیار در با دانشجو همچنین می کند. ایجاد
داشته دسترسی داده اند، انجام آنچه سابقۀ به می تواند اطالعات، دادن دست از بدون و به راحتی پروژه، از
اثبات ها بین روایت روی آنها تمرکز هستند، مقاله نوشتن آماده دانشجویان وقتی اینکه دست آخر باشد.
فرایند حوزه ای، هر در است! شده ویرایش پیش نویس چندین در قبال واقعی ریاضیات زیرا بود، خواهد
از جلوگیری به نوشتن، فرایند زودهنگام شروع می یابد. بهبود اصالحات، انجام و کردن تکرار با نوشتن

می کند. کمک بعدی مشکالت

آینده برای تدارک :۶ گام
توانایی بهبود به تا دهید انجام کارهایی می توانید می شود، نزدیک پایان به شما پروژۀ اینکه با همزمان
پژوهشی دانشجویان از اول، کند. کمک پژوهش در کارشناسی دانشجویان راهنمایی برای آینده در شما
و مایکل کنند. کار مسائلی چه روی داشتند دوست داشتند، بیشتری زمان اگر که بنویسند بخواهید خود
این دهند. انجام را کار این پژوهشی، مقاله انتهای در که می  خواهند خود پژوهشی دانشجویان از الیسون
این باشد. جدید پژوهشی دانشجویان برای بعدی مسائل از خوبی بسیار منبع می تواند مسائل از فهرست
مطالب به عنوان را قبلی دانشجویان مقالۀ بخواهید جدید دانشجویان از شما اگر به ویژه است مؤثر راهبرد،
از فهرستی دارای می خوانند، که مقاله ای پایان در شما جدید دانشجویان کار، این با بخوانند. پیش زمینه

می شوند. جدید پژوهشی مسائل
اینکه دربارۀ دهید. اختصاص تجربه تان دربارۀ تأمل به را زمانی پژوهشی، پروژۀ پایان نزدیکی در دوم،
صورتی به را کاری چه بعد دفعۀ دارید تمایل و نرفت پیش خوب چیزی چه رفت، پیش خوب چیزی چه
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تازه شما ذهن در تفکرات که شود انجام وقتی کار این که است مهم بردارید. یادداشت دهید، انجام متفاوت
مثال، برای کنید. بهتر را خود راهنمایی مهارت های تا کرد خواهند کمک شما به یادداشت ها این هستند.
این و تردید درگیر او دانشجویان از بعضی که شد متوجه الیسون ،REU تابستانی برنامۀ نخستین پایانِ در
موضوع، این دانستن با دهند. نشان را خودشان توانایی تابستان اوایل در بوده الزم که بوده اند احساس
دانشجویان برای بیشتری تهییجی سخنرانی های که سپردند یاد به REU راهنمای استادان دیگر و الیسون

بپردازند. موضوع این به به روشنی بعدی، برنامه های آغاز در و دهند انجام
رایانه ای فایل یک نگهداری بر است مشتمل این کنید. نگهداری را خود فعالیت های تاریخچۀ سوم،
که مقاالتی داده اند، انجام که سخنرانی هایی کرده اید، کار آنها با که دانشجویانی تماس اطالعات و اسامی از
دانشجو هر مورد در پاراگراف دو یا یک می توانید همچنین آنها. آینده برنامۀ و برده اند که جوایزی نوشته اند،
از بعد درست چیزها این همۀ آوردن یاد به کند. کمک شما به توصیه نامه نوشتن برای آینده در تا بنویسید
نگهداری سودمندیِ کنید، کار بیشتری دانشجویان با هرچه ولی است آسان دانشجویان با همکاری پایان
شما دانشجویان موفقیت های به مربوط اطالعات می شود. معلوم بیشتر دانشجویان اطالعات از فایلی
راهنمایی و تدریس جوایز و کارشناسی دورۀ پژوهش به مربوط هزینۀ کمک درخواست شغلی، ارتقاء برای

است. سودمند دانشجویان
کارشناسی دورۀ پژوهش برنامه های نتایج آنها به وسیلۀ می توانید که کنید فکر راه هایی دربارۀ نهایت، در
شما تمرکز کار، این انجام هنگام بگذارید. اشتراک به فارغ التحصیالن و مؤسسه رئیس با را خودتان
که هنگامی خودتان. دربارۀ نه و کنید صحبت داده اند، انجام آنچه و دانشجویان دربارۀ که باشد این روی
مؤسسه تان عمومی روابط اختیار در و بگیرید عکس آنها از هستند، سخنرانی یا پژوهش مشغول دانشجویان

کنند. کمک کارتان ترویج در شما به تا دهید قرار
پژوهش انجام در رایج اشتباهات بعضی مختصر بیان با کردیم، مطرح را اساسی» گام «شش که اکنون

می بریم: پایان به را راهنما این مورد، هر در جایگزین سودمند پیشنهاد یک ارائۀ و کارشناسی دورۀ

هیچ» یا «همه مسئله یک یا سخت خیلی که ندهید دانشجویان به پژوهش برای را مسئله ای (١)
یا باشد گرفته الهام کارشناسی دورۀ کارهای دیگر از که کنید انتخاب مسئله ای بلکه باشد،
پروژه پیشرفت جریان در آن اصالح آمادۀ همچنین کنید. حل کوتاه مدتی در را آن بتوانید

باشید؛
کنید؛ مطرح دانشجویان با ابتدا در را انتظارات بلکه کنند، بروز مشکالت نکنید صبر (٢)

مسئله روی عملی کردن کار برای فراوانی زمان بلکه کنید، ارائه زیادی پیشنیازهای نکنید سعی (٣)
دهید؛ اختصاص پژوهشی
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کنید ایجاد پیش بینی قابل ساختار یک بلکه نکنید، برگزار فی البداهه را دانشجویان با جلسات (۴)
است؛ همه توسط سؤال پرسیدن و مشارکت مشوق که

از قبل بخواهید دانشجویان از بلکه دهند، ارائه چگونه می دانند شما دانشجویان نکنید فرض (۵)
کنند؛ تمرین را کردن سخنرانی امن فضایی در کنند، سخنرانی عموم برای اینکه

تا کنید تشویق را دانشجویان بلکه نکنید، صبر پژوهشی برنامۀ انتهای تا نوشتن، شروع برای (۶)
بنویسند. را آنها پیش نویس نتایج، و حدس ها کشف هنگام در

کارشناسی دورۀ پژوهش در تازه کار یک یا تجربه با راهنمای استاد یک شما اینکه از مستقل امیدواریم
باشید، پژوهش برای خوب بسیار راهنمای یک چطور اینکه دربارۀ تا کند کمک شما به راهنما این هستید،
دانشجویان راهنمای دربارۀ ما آتی کتاب منتظر یافتید، سودمند را خواندید اینجا آنچه اگر کنید. فکر عمیق تر

باشید.١ ریاضی پژوهش در کارشناسی
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