
به نامم حضرتت حق  

مورریانه اایی که به جانن رریشه هایی علم ددرر کشورر اافتاددهه ااست  

چند ماهه پیش یک آآگهی رروویی ددرربب ووررووددیی دداانشگاهه صنعتی شریف توجهم رراا به خودد جلب کردد: 
هایی ددعوتت به همکارریی، اازز دداانشجویانن مقطع ددکتریی جهت کارر با شراایط عالی ددرر ززمینه اانجامم پرووژژهه«

با شماررهه ااعتبارریی رروویی آآگهی تماسس گرفتم، کافی بودد ». ISIوو  ISCمقاالتت  دداانشجویی، پایانن نامه وو
اایی ددررآآیی که کاررشش ااستخداامم موسسهااندکی تجربه ددرر نوشتن مقاله علمی ددااشته باشی تا بتواانی به 

گرفتن پولل اازز دداانشجویانی که حاضر نیستند ززحمت پژووهش علمی یا نوشتن پایانن قاچاقق علم ااست: 
ودد بدهند، وو ددااددنن قسمتی اازز آآنن پولل به دداانشجویی ددیگریی که حاضر ااست با گرفتن نامه وو مقاله به خ

پولل به نامم ددیگراانن مقاله وو پایانن نامه بنویسد.   

ززیادد شدهه وو رروویی ددیوااررهایی خیلی اازز اایی به طرزز قاررچچ گونه هایی نظیر ااینچند سالی ااست آآگهی
اایی ددرریافت یکی تبلیغاتی اازز موسسهاامرووزز یک نامه االکتروونااند. جا خوشش کرددهههایی کشورر دداانشگاهه

هایی علمی به ااسم مشتریانش بودد براایی آآنن که اایشانن رراا اازز شراایط کرددمم که فعالیت آآنن تولید مقاله
  مند ساززدد.نخبگی وو معافیت اازز خدمت سرباززیی بهرهه

شرمی ااین شرمانه وو تاسف براانگیز ااست، ااما بیهایی جعلی بسیارر بینخبه شدنن با ااستفاددهه اازز مقاله
موسساتت ررووزز به ررووزز ددرر حالل اافزاایش ااست وو ااگر به همین منواالل پیش رروودد باید اانتظارر ررووززیی رراا بکشیم 

هنگامم مرااجعه به یک پزشک فوقق تخصص یا جرااحح هم نتواانیم اازز ااصالت علمی وویی مطمین که 
باشیم.  

ددرر عین  نیست که بتواانن ددرر چند پاررااگراافف گنجاند،توسعه ااین تجاررتت سیاهه علمی موضوعی  یابیرریشه
ااین تجاررتت نیز مانند هر تجاررتت سیاهه ددیگر ددالیلی براایی ظهورر  تواانن برخی ددالیل رراا تصورر کردد:حالل می

دداارردد. » عرضه«وو » تقاضا«  

آآمارر تعداادد باالبرددنن  یعنی سیاست علمی ددوولت قبل توااننرراا می »تقاضا«هایی ااصلی ررشد یکی اازز رریشه
که چه بخشی اازز ااین کشورر برشمردد، غافل اازز آآننمقاالتت وو تبلیغ آآنن به عنواانن شاخص توسعه علمی 

سایه ااین سیاست بر دداانشجویانن ااجبارر آآنها به تولید  ها ااصیل، سوددمند وو کارربرددیی هستند.مقاله
ی ددرر دداانشجو بدوونن آآنن که تواانایی اانجامم یک پژووهش ااصیل علم براایی ددرریافت مدررکک ااست،مقاله 

ناگزیرند براایی ددرریافت مدررکک متوسل به باززاارر سیاهه اایجادد شدهه باشد. ددرر نتیجه بسیارریی اازز دداانشجویانن 
  .جعل علم شوند



همین سیاست بر ااستادداانن دداانشگاهه نیز سایه اافکندهه، چراا که ااررتقا یا کسب سایر اامتیاززااتت ماددیی وو 
که به کیفیت آآنن توجه کافی شودد. ددرر نتیجه مقاالتت ااست بدوونن آآنن » تعداادد«معنویی نیاززمند باالبرددنن 
وو ااصالت مقاالتت ندااررند.نسبت به صحت کافی ها حساسیت بعضی اازز ااستادداانن دداانشگاهه  

یکی اازز دداانشجویانن که خودد به ددرر ااین باززاارر سیاهه ددالیل متعدددیی دداارردد. چندیی قبل » عرضه«ااما برووزز 
ددررجج نظریی ذذیل یکی اازز مقاالتت ووبالگگ  با تجاررتت شومم تولید پایانن نامه براایی ددیگراانن وواارردد شدهه بودد

ااعتراافف کرددهه بودد که به ززشتی عمل خودد آآگاهه ااست وولی صرفا به ددلیل نیازز » ااستادداانن علیه تقلب«
هایی توااند به شیوهههایی ددنیا میماددیی ناگزیر به ااین کارر شدهه ااست. یک دداانشجو ددرر بسیارریی اازز دداانشگاهه

ددررآآمدیی لیت به عنواانن ددستیارر آآموززشی یا پژووهشی هایی تحصیلی، فعاهزینه اانوااعع کمکمختلف نظیر 
هایی کشورر ما حتی ددرر بهترین دداانشگاهههایی ززندگی دداانشجویی کسب کند. ااما به ااندااززهه تامین هزینه

خیلی اازز دداانشجویانن ناگزیر به کارر اایی ناچیز ااست که ددستمزدد فعالیت دداانشجویی ددرر دداانشگاهه به ااندااززهه
شوند. بیروونن دداانشگاهه می  

ددیگر ررشد عرضه، کم توجهی نهاددهایی مسووولل ااست. هنگامی که ررییس ددوولت تمامم تالشش یک ددلیل 
خودد رراا براایی حفظ فرددیی که مدررکک جعلی دداانشگاهی ددااشت به کارر گرفت وو حتی مدررکک دداانشگاهی رراا 

تواانستیم اانتظارر ررشد موسساتت جعل مدررکک یا مقاله وو پایانن نامه رراا ددااشته نامید می» کاغذ پاررهه«
ززشتی ااین موضوعع حدااقل ددرر نگاهه ددوولت کاسته شدهه بودد. عدمم برخورردد با ااین پدیدهه شومم ززیراا باشیم، 

هایی ااند وو آآگهیکارر رراا به جایی کشاندهه ااست که موسساتت ززیرززمینی حاال ظاهر ررسمی به خودد گرفته
ااند. ها رراا پر کرددههنامم وو نشانن بوددند ددرر وو ددیواارر دداانشگاههکه ززمانی بی  

رروودد ااصالحح رروویکردد ناددررستی ااست که ددرر ددوولت قبل به ااووجج مید اانتظارر میآآنچه اازز ددوولت تدبیر وو اا
قدمم نخست آآنن ااست  بسیارر سخت ااست ااما غیر ممکن نیست.ااین باززاارر سیاهه هرچند ررسید. برچیدنن 

ااند مجابب شوند که تواانایی خودد رراا موسساتت وو دداانشجویانی که به فرووشش مقاله وو پایانن نامه رروویی آآووررددهه
ها آآموززشش ددهند که یانن خودد به آآننیعنی ددرر ااززاایی ددرریافت پولل اازز مشتر ررگیرند،به کا» آآموززشش«ددرر 

چگونه یک پژووهش علمی ااصیل اانجامم ددااددهه وو آآنن رراا به اانتشارر برسانند.   



 

 

 

 



 


