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از گوشه و کنار

رواج پایاننامهفروشی صدای رؤسای دانشگاهها را درآورده است

چرا با تقلبات علمی و پژوهشی برخورد قاطع نمیشود؟

سعیده علیپور

دیگر صــدای خیلیهــا درآمده
است ،مخصوصا آنها که خود سکاندار
دانشگاههای صاحب نام کشور هستند
و به خوبی میدانند ،تخلفات علمی و
پژوهشی چه بالیی بر سر جایگاه علمی
دانشگاهها میآورد و تا چه میزان شأن
علمی متخصصــان را تنزل میدهد.
یکی از رایجترین این تخلفات خرید
و فروش پایاننامه است .پدیدهای که
این روزها چنــان رواج یافته که دیگر
نمیتوان آن را مختص دانشــجویان
برخی از دانشــگاههای غیرحضوری
یا پولی دانســت .به طوری که حتی
شــاهدیم برخی افرادی کــه روزی
خود با انگیــزهای فراوان بــرای راه
یافتن به دانشــگاههای معتبر کشور،
متحمل رنج بسیار عبور از سد کنکور
شدهاند هم به سوی داالنهای مخفی
میدان انقــاب متمایل هســتند و
ترجیح میدهند در ایــن بازار مکاره
مدرکفروشی خود را درگیر مشقت
نوشتن پایاننامه نکنند.
اعتراض برخی
روسای دانشگاهها
دیروز ســعداهلل نصیری قیداری،
رییس دانشگاه شهید بهشتی با تاکید
بر اینکه باید همزمان با توسعه رشتهها
و دورههای تحصیالت تکمیلی یعنی
از همــان چهار دهه قبــل اخالق در
پژوهــش را نیز جــدی میگرفتیم،
گفت« :این خأل باعث شــده اســت

که امــروز در کف خیابانهــا مقاله و
پایاننامهفروشی شکل بگیرد» .او در
حالی به این نکته اشاره کرد که چند
روز پیش نیز ،ســیداحمد معتمدی،
رئیس دانشــگاه امیرکبیر با اشاره به
پدیده پایاننامهفروشــی گفته بود:
«با اینکه برخورد بــا مراکز و افرادی
که اقدام به مقاله یا مدرکفروشــی
میکنند ،ساده است اما نمیدانم چرا
با تقلبات علمی و پژوهشــی به طور
قاطع برخورد نمیشود و در روبروی
دانشــگاه تهران یا جاهــای مختلف
علنا انجام میشود .این موضوع جای
سئوال دارد و به نظر میرسد عدهای از
این پدیده سود میبرند».
فروش پایاننامه
با نازلترین قیمت
دیگر مختص به میــدان انقالب
نیســت .گرچه اگر قدم زنان در این
خیابانی کــه از روزگاران قدیم محل
تردد دانشجویان و بورس خرید کتاب
بوده ،عبور کنید ،آگهیهای با کیفیت
فروش پایاننامــه آن هم با نازلترین
قیمت را خواهید دید .حتی جارچیانی
هم هســتند که با صدایی نه چندان
بلند ممکن است عابران نسبتا جوان
را خانم و آقای دکتــر خطاب کرده و
پیشنهاد نوشــتن انواع پایاننامه را
مطرح کنند.
با ایــن حال روی دیوار بســیاری
دیگــر از خیابا نهــای پایتخــت
و شــهرهای دیگــر هــم میتــوان
آگهیهای مشــابه را دیــد یا حتی
جســتجوی کوچکی در اینترنت هم
شــما را به نزدیکترین مسیر مجازی

پایاننامه فروشــی هدایت میکند.
این افــراد که برخی از آنهــا در قالب
تیم و برخی به صــورت مجزا فعالیت
دارند معموال بنا بــه مقطع تحصیلی
و رشــته تحصیلی و میزان کاری که
باید برای پایاننامه انجام دهند از  5تا
 20میلیون تومان دریافت میکنند.
آنها در پایان کار خالصــهای از کار را
در اختیار دانشــجو قرار میدهند تا
آن را مطالعه کرده و به پرســشهای
احتمالی اساتید در روز ارائه پایاننامه
پاسخ دهد.
دختر جوانی که خود کارشناسی
ارشد یکی از رشتههای علوم انسانی
اســت و مدتی اســت کار پایاننامه
هم انجام میدهــد میگوید« :اغلب
متقاضیان پایاننامه شاغل هستند و
در دانشــگاههای غیرحضوری یا آزاد
تحصیل کردهانــد و زمان کافی برای
تکمیــل پایاننامه ندارنــد .خیلی از
آنها حتی به گفته خودشان نه تنها به
دانستههای علمی رشتهشان عالقهای
ندارند که حتی نیاز هم پیدا نمیکنند
و صرفا برای ارائه مدرک تحصیلی به
محل کار و دریافت اضافه حقوق اقدام
به ادامه تحصیل کردهاند و به همین
دلیل لزومی نمیبینند که خود برای
این پایاننامه وقت صرف کنند .حتی
میشود گفت که برخی از اساتیدی هم
که در جلسه دفاع آنها حضور دارند از
این موضوع به خوبی آگاه هســتند،
اما دیگر خود را درگیــر این جزئیات
نمیکنند».
او ادامه میدهــد« :البته فقط این
گروه نیســتند و در چند ساله اخیر از

برخیدانشجویان
دانشگاههایمعتبر
کشورنیزبهسمتخریدو
سفارش پایاننامه گرایش
پیدا کردهاند ،چراکه برخی
از آنهاهمشاغلهستندو
ترجیحمیدهندکمترین
زمان را به این موضوع
اختصاصدهند
دانشجویان دانشگاههای معتبر کشور
نیز به این سمت گرایش پیدا کردهاند،
چرا که برخی از آنها هم شاغل هستند
و ترجیح میدهند کمتر زمان به این
موضوع اختصاص دهند و برخی هم با
مشاهده وفور این پدیده ،خود نیز به
خیل ســفارشدهندگان پایاننامه
میپیوندند و موهایشــان را برای این
کار سفید نمیکنند».
پایاننامههای غیرکاربردی
امــا در آن ســوی ماجــرا هــم
ســفارشدهندگانی هســتند کــه
معتقدند ایــن پایاننامهها کاربردی
در آینده علمی آنها ندارد.
ریحانــه دانشــجویی یکــی از
دانشگاههای دولتی است که در رشته
زمینشناسی پایاننامهاش را به یکی
از همین مراکز تهیه پایاننامه سفارش
داده ،دربــاره دلیــل ایــن کار خود
میگوید« :حتی دوره کارشناســی
ارشدکه دو سال بریا آن وقت گذاشتم
هم بار علمی برای من نداشــته و به
همین دلیل فکر نمیکنم پایاننامه

هم چیزی به داشــتههای علمی من
اضافــه کند .دلیل دیگرم این اســت
شکل و شــمایل پایاننامه نویسی در
ایران خیلی کسالتبار و خستهکننده
است اســت و موضوعات انگیزه الزم
را در دانشــجو ایجاد نمیکند .ضمن
اینکه دسترســی بــه اطالعاتی که
میتواند پایاننامــه را خواندنی کند
هم در کشور ما محدود است».
جای خالی اخالقیات
در کارهای پژوهشی
در کنار این اظهارات ،مینو قائمی،
استاد یکی از دانشگاههای تهران که
خود بارها شــاهد این اقدام از سوی
دانشجویانش بوده اســت میگوید:
«روش آموزش در طول ســالهای
تحصیلی مدرسه تا دانشگاه ،همواره
مبتنی بر آموزش یک طرفه بوده است.
به طوری که اغلب دانشــجویان ما تا
مقطع کارشناســی ارشد و دکتری با
تحقیق و پژوهش و نوشتن مقاله و ارائه
آن و آزمایش بیگانه هســتند .همین
موضوع کار را برای پایاننامه برای آنها
سخت میکند .به همین دلیل بخشی
از این مشــکل را میتــوان به روش
آموزش در ایــران از دوران ابتدایی تا
بزرگسالی نسبت داد».
اما او بخش دیگری از مشکل را نیز
به دالیل دیگری ،چون تعدد دانشگاه
ها ،نبود شغل ،کاهش کیفیت علمی
و ســختگیری دانشــگاه و افزایش
چشمگیرسهمیههایمختلفمیداند
و میگوید« :وقتی دانشجو صرفا با اتکا
به پول ،یا سهمیهای خاص در رشتهای
پذیرفته میشــود و بار علمی الزم را
ندارد ،به سمت تقلب و زیر پا گذاشتن
اخالقیات برای گرفتن مدرک گرایش
پیدا میکنــد .این موضــوع پس از
مدتی تبدیل به فرهنگ میشــود و
سایر دانشــجویان هم به این سمت
متمایل میشوند .حتی شاهد هستیم
کاهش اخالقیات در دانشــگاهها به
حدی رسیده که بســیاری از اساتید
هم مقاالت علمی جعلــی و دزدی را
در لیست فعالیتهای علمی خود قرار
میدهند».
برخورد با متخلفان
در همین راســتا غالمحســین
رحیمی ،معاون پژوهــش و فناوری
وزیر علوم ،گفت« :در مقابله با هر نوع
تخلف علمی خیلی جدی هســتیم و
اگر تخلف در حوزه علمی و پایاننامه
باشد ،اولین کســی که مقصر است،
اســتاد راهنماســت که یک سال در
کارشناسی ارشد و  3ســال در دوره
دکترا با دانشــجو در ارتباط اســت و
متوجه نشده است».

یک استاد دانشگاه« :وقتی
دانشجوصرفابااتکابه
پول ،یا سهمیهای خاص در
رشتهایپذیرفتهمیشود
و بار علمی الزم را ندارد،
بهسمتتقلبوزیرپا
گذاشتن اخالقیات برای
گرفتنمدرک گرایش پیدا
میکند»
وی ادامه داد« :مقصران دوم گروه
داوری است که متشکل از چند استاد
اســت که با دانشجو ســوال و جواب
میکنند و متوجه این موضوع نشدند؛
مقصر ســوم دانشگاه اســت و مقصر
بعدی ،دانشجوســت که بــه چنین
کاری دست زده است».
رحیمی افــزود« :اگر  20ســال
هم بگــذرد و مشــخص شــود که
پایاننامــهای جعلی و کپی اســت،
صدور مــدرک ناشــی از پایاننامه
باطل میشود».
با این وجود و با وجود تمام اقداماتی
که برای دســتگیری باندهای فروش
پایاننامــه و برخــورد با اســاتیدی
که در این باره ســختگیری به خرج
نمیدهند ،باز هم در کشــور به وفور
شاهد این پدیده هستم و باید دنبال
راههــای دیگری بــرای کاهش این
موضوع بود.
خدمات اجتماعی
جای پایاننامه
برای کاهش این تخلفات که طبق
قانون جرم اســت ،معاون آموزشــی
وزارت بهداشــت پیشــنهاد میکند
که در صــورت تمایل دانشــگاهها،
دانشــجویان میتواننــد بــه جای
پایاننامه ،زیــر نظر اســتاد راهنما
فعالیت اجتماعی انجام دهند.
علی اکبر حقدوست چندی پیش
گفته بــود« :طبــق هماهنگیهای
به عمل آمده بــا معاونت تحقیقات و
فناوری و شــورای عالی برنامهریزی
مقرر شــده اســت در صورت تمایل
دانشــگاهها ،پایاننامههــا از حالت
پژوهشی خارج شــود و دانشجویان
میتواننــد به جای ارائــه پایاننامه،
مدت  ۲۰۰ســاعت زیر نظر اســاتید
مشــاور و راهنما ،فعالیت جایگزین
انجام بدهند».
بــه اعتقــاد او بــا ایــن تمهید
میتوان صدها دانشــجوی پزشکی،
دندانپزشــکی و داروســازی را بــه
ســمت کارهای عامالمنفعه ،خیریه
و پاسخگویی اجتماعی هدایت کرد.

خبر
وزیر بهداشت:

تا بهار 1400واکسن ایرانیکرونا را خواهیم داشت

وزیر بهداشــت با بیان اینکه واکسن را تولید
میکنیم خبر داد که در بهار سال آینده واکسن
ساخت ایران را خواهیم داشت.
سعید نمکی همچنین گفت :بهترین واکسن
دنیا را برای کشور تهیه میکنیم و دستور تامین
منابع آن هم داده شده است.
رتبه سی و یکم ایران در مرگ و میر کرونا
در جهان
در حالی که در روزهای اخیــر برخی از آمار
باالی مرگ و میر ناشــی از کرونا در ایران انتقاد
کردند و آن را نســبت به متوســط جهانی باال
دانستند ،دیروز وزیر بهداشــت گفت :علیرغم
اینکه گفته میشود کشــورمان رتبه دوازدهم
میزان مرگ و میر کرونا اســت ،اما در واقع ایران
رتبهی سی و یکم جهان از نظر میزان مرگ و میر
را به خود اختصاص داده است و حدود  ۸۸کشور
جهان یا آمار نمیدهند یا اینکه آمار درســتی
اعالم نمی کنند.
سعید نمکی بیان کرد :روزی که دو مرگ اول
کرونا را اعالم کردم ،دو روز به انتخابات مانده بود

و بعضی از دوستان توصیه میکردند که چیزی
نگویم،امامنگفتمبهمردمهرگزدروغنمیگویم
و چیزی را پنهان نمیکنم برای آنکه اگر اعتباری
داریم از همین مردم اســت و اگر روزی همین
مردم ما را باور نداشته باشند آن وقت باید به حال
خودمان گریه کنیم ،آماری کــه ما امروز اعالم
میکنیممقرونبهصحتترینآمارجهانیاست.
وزیر بهداشت با اشاره به تحریمها و مشکالت
اقتصادی گفت :ما با دستهای بسته در اقیانوس
بال شنا میکنیم ،در حالی که آنها سیستمهای
اقتصادی سر و پایی دارند ،اگر من بخواهم یک
دارو وارد کشور کنم به خاطر خباثت آمریکاییها
باید صد بانــک را دور بزنم و در آخــر هم قفل
میشود.
وزیر بهداشت گفت :در یکم آذر ماه سرتاسر
کشــور درگیر ویروس بود و بعــد از آن ذره ذره
کاهش پیدا کرد و االن بــه ندرت لکههای قرمز
در نقشه کشور میبینیم که امیدواریم در آینده
بسیار نزدیک محو شود.
وی با بیــان اینکه نگرانی عمــدهای درباره

ســادهانگاری و عادیپنداری در رابطه با کرونا
وجود دارد گفت :تقاضا دارم که امسال شب یلدا را
هم شکل دیگری ببینیم ،ما راهی جز این نداریم
که خالف رویههای گذشته عمل کنیم تا ویروس
کرونا تمام شود.
ایران واکسن نمیخواهد
با این حال مصطفی قانعــی ،رئیس کمیته
علمی ســتاد مقابله با کرونا شــامگاه شنبه ۲۲
آذرمــاه در یک برنامه تلویزیونــی گفته بود که
ایران هواپیما و امکانات حمل و نقل الزم مرتبط با
واکسن آمریکایی فایزر را ندارد و اعالم کرده است
که این واکســن را نمیخواهد .او تاکید کرد که
ایران به برنامه کواکس ( )covaxاعالم کرده که
واکسن فایزر را نمیخواهد ،چون برای نگهداری
این واکسن به دمای منفی  ۷۰درجه نیاز است و
چنین امکاناتی ندارد.
کاهش ۴۰درصدی بستریهای کرونا
در تهران
همچنین دیــروز معــاون درمان ســتاد
فرماندهــی مقابلــه بــا کرونــا از کاهش ۴۰

درصدی میزان بســتری بیمــاران کرونایی در
بیمارســتانهای تهران خبــر داد و گفت :آمار
بســتریها از باالی  ۶هزار نفر به حدود  ۳هزار
۴۰۰نفر رسیده است.
دکتر نادر توکلی با بیان اینکه عمده مرگ و
میرها در سنین باالی ۶۵سال رخ میدهد ،تاکید
کرد :این مسئله نشاندهنده اهمیت مراقبت و
توجه بیشــتر از گروههای پرخطر و به خصوص
سالمندان اســت .معاون درمان ستاد کرونای
تهران با تاکید بر اینکه با تمام این تفاسیر شرایط
تهران همچنان بسیار شکننده و ناپایدار است،
گفت :آمار بســتریها طی چند روز اخیر ثابت
مانده و خیلی نزولی نیست ،یعنی به مرز حدود

 ۳۴۰۰نفر رســیده و پایین آمدن آن به سختی
صورت میگیــرد ،ضمن اینکه میــزان مرگ و
میرها در تهران نیز هنوز بــاالی  ۵۰نفر در روز
است که مساله بسیار مهم و قابل توجهی است.
 ۲۴۷فوتی جدید کرونا در کشور
دیــروز همچنیــن سیماســادات الری،
سخنگوی وزارت بهداشــت گفت :از  22تا ۲۳
آذر  ۷ ،۱۳۹۹هــزار و  ۴۵۱بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۸۳۳نفر از
آنها بستری شدند .به گفته او در این باره زمانی،
 ۲۴۷بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند
و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۵۲هزار
و ۱۹۶نفر رسید.

ردپای تمساح در دریاچه چیتگر!

سیدآرش حسینی
میالنی ،رئیس کمیته
محیطزیستوخدمات
شهری شورای شهر از
مشاهدهردپایتمساح
دردریاچهچیتگرخبردادوگفت:طعمهگذاریهایی
انجام شده تا اگر چنین چیزی صحت دارد ،هرچه
سریعتر موضوع شفاف شــده و امنیت شهروندان
فراهم شود .حســینی میالنی گفت :احتمال دارد
تمساحخانگی قاچاقکهاینروزهارواجپیداکرده،
توسط یک شهروند غیرمسئول در دریاچه چیتگر
رهاشدهباشد.

واکنش تاکسیرانی به توهین
مجری صدا و سیما

در پــی واکنشها
بــه اظهــارات یــک
مجری تلویزیون ،که
بسیاری آن را مصداق
توهین بــه رانندگان
تاکسی دانستند ،سازمان تاکسیرانی شهر تهران
اطالعیهای صــادر کرد .در روزهای گذشــته در
یک برنامه آشــپزی که از شبکه یک سیما پخش
شد ،مجری از دختر شرکتکنندهپرسد« :اینکه
شغل پدرت راننده تاکسی است جلوی دوستانت
ناراحتت نمیکند؟» در بخشی از اطالعیه سازمان
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شهر تهران در
مورد این اظهارات ،آمده اســت :ناوگان عظیم و
گسترده تاکسیرانی گزینه اول در امر جابهجایی و
سرویسدهی به شهروندان به خصوص در شرایط
کنونی شیوع بیماری کرونا به شــمار میآیند و
شایسته نیست این قشــر خدوم و زحمتکش از
سوی رســانه ملی که باید مروج فرهنگ اسالمی
ایرانی باشد مورد توهین قرار گیرند.

اقدام غیراصولی دلیل مرگ
ماده ببر باغوحش ارم

محمــد کرمــی،
رئیــس اداره نظارت
بر امور حیات وحش
اســتان تهران گفته
اســت کــه طبــق
بررســیهای انجام شــده اقــدام غیراصولی و
غیرکارشناسی باغ وحش ارم نسبت به قرار دادن
ببر نر در مجــاورت جایگاه اســتراحت ماده ببر
سفید علت اصلی حادثه نزاع این دو ببر بوده که به
مرگ کوئین منجر شده است.

رفع توقیف  ۶۲هزار
موتورسیکلت رسوبی

جانشــین رییس
پلیــس راهنمایــی
و رانندگــی ناجــا از
ترخیــص  ۶۲هــزار
دستگاه موتورسیکلت
با تســهیالت ویژه پلیس خبر داد .ســید تیمور
حســینی گفت :بیش از  ۸۰۰هزار موتورسیکلت
در پارکینگهای سراسر کشــور به دالیلی مانند
تخلفات رانندگــی ،انتظامی و  ....قــرار دارند که
بعضا چندین سال از قرار گرفتنشان در پارکینگ
گذشته است .در همین راســتا نیز تصمیم بر آن
شد تا با اجرای طرحی سراســری و ارائه یکسری
تسهیالت این موتورها ترخیص شوند .شهروندان
تا  ۱۸دی ماه میتوانند از این تسهیالت استفاده
کنند و اگر در این بازه فرد مراجعه و پیگیری نکند،
پول حاصل از فروش موتور نیز به بیتالمال واگذار
خواهد شد .به گفته ا وموترسیکلتهای مانده در
پارکینگ شــامل جریمه دو برابری نمیشوند و
افرادی هم که امکان پرداخت جریمههای معوقه را
ندارند میتوانند با استفاده از طرح تقسیط جرایم
بدون پیش پرداخت ظرف مدت یکسال جریمهها
را پرداخت کنند.

مرگ ١٠١تن براثرگازگرفتگی از
ابتدای مهرماه

سخنگوی سازمان
اورژانس کشور گفت:
از ابتــدای مهرماه تا
کنون هزار و  919نفر
در سطح کشور دچار
مســمومیت با گاز مونوکســید کربن شدند که
متاسفانه  ١٠١نفر بر اثر مسمومیت با این گاز جان
خود را از دست دادهاند .به گفته مجتبی خالدی،
عالئم مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن سردرد،
سرگیجه ،تاری دید ،ضعف و بیحالی ،تشنج ،کما
و درنهایت مرگ را به همراه دارد.

