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 بازار مکاره مقاالت علمی در ایران
 

( در مورد بازار مکااره  6192سال  353شماره  9911)صفحه  scienceای در مجله  اخیرا مقاله
مقاالت علمی در ایران چاپ و منتشر شده است که به شرمساری جامعه علمی کشور انجامیاده  

شود تا چنانچه نسبت به رفع ایان وعاع    است. ترجمه این مقاله به خوانندگان گرامی تقدیم می
را از طریا  انجمان باه    آمعبندی این آشفته نظری دارند، آن را برای دفتر مجله ارسال کنند. ج

 وزارت علوم ارسال خواهد شد. 
 سردبیر نشریه 

 
 شود ای برای چاپ مقاالت شکوفا می در ایران، بازار مکاره

 

 پذیرید؟ نامه مرا می ببخشید، نوشتن پایان
ای که نقش یک دانشجوی کارشناسی ارشد گیاه شناسی از دانشگاه  این سؤال را خانم هنرپیشه

کند، طی تماس با شماره تلفنی که از یاک آگیای ن اد شاده بار       اسالمی آباده را ایفا می آزاد
دهناده   پرسد. وی با لیجه شیرازی، به پاسا   دست آورده بود، می ورودی اصلی دانشگاه تیران به

( در منطقاه  floraاش مربوط به پوشاش گیااهی )   نامه کند که موعوع پایان خط اعالم می پشت
 خوزستان است. 

دهاد و اعاالم    ناماه را توعایم مای    های پایاان  دهنده با میربانی، برنامه زمانی تحویل ف ل پاس 
نامه نیازی باه کاار آزمایشاگاهی نداشاته باشاد، در       کند که هزینه این کار، اگر موعوع پایان می

حدود یک میلیون و هشت د هزار تومان خواهد بود. عالوه بر این، در صورت تمایل بارای چااپ   
ای در یک مجله معتبر، مبلغی در حدود یک میلیون و دویست هازار توماان نیاز باه ر ام       الهمق

 برآورد شده، اعافه خواهد شد.
ناماه و   ای از مراکز کسد و کار فراوانی است کاه در ایاران باه نوشاتن پایاان      سسه نمونهؤاین م

هاای   نترنات، آگیای  مقاالت علمی در ازای دریافت پول اشتغال دارناد. ایان مراکاز از طریا  ای    
روهای مقابل دانشگاه تیران کاه بارای هماین کاار      دیواری، و همچنین دادزدن افرادی در پیاده

 کنند. اند، تبلیغات می استخدام شده
خانمی که با این مرکز تماس گرفته بود، یکی از بازیگران سینمای ایران بوده و برای کماک باه   

نجام داده بود. آن دوست، از کارهای چنین مراکزی به اش این کار را ا یکی از دوستان دانشگاهی
 شدت خشمگین بود. 

 اند. این نوع کسد و کار در حال حاعر شاید غیراخال ی باشند، ولی  انونی
ای در  شود پاییز امسال، پارلمان ایران )مجلا  شاورای اساالمی( بار روی الیحاه      بینی می پیش

شار مقاالت علمی، دخالات وتعیاین تکلیا     های مشکوک درحوزه انت خ وص ممنوعیت فعالیت
کند. طرحی که به گفته دکتر جواد رحیقی مدیر طرح چشمه نور ایران، خیلی دیر است. ایشان 

دکتار ساتاری، معااون    «. باشاد  این موعوع برای وجیه علمی ایران بسیار بد مای »افزوده است: 
ایان مساهله یکای از    »کناد کاه    علمی و فناوری ریی  جمیور نیز در این خ اوص اعاافه مای   

تاوان   کنایم، هماه چیاز را مای     باشاد. ماا ت اور مای     مشکالت کشورهای صاحد نفت و گاز می
 «.خریداری کرد

شاوند، مشاخن نیسات. یکای از      نامه و مقاالتی که هر ساله از این طری  تولید مای  تعداد پایان
 5111در حادود  ( تخمین زد که هر ساله 6192) 9313اعضای فرهنگستان علوم ایران در سال 

های مقاطع تح ایالت تکمیلای( از دالالن خریاداری     نامه درصد تمام پایان 91نامه )تقریباً  پایان
شود. در جستجویی که به تازگی توسط دکتر بیزاد عطایی آشتیانی )استاد میندسی عماران   می

ارسای  لینک فروش مقاله به ف 331111دانشگاه صنعتی شری ( در گوگل انجام شده، در حدود 
که تعداد ماواردی از ایان دسات در ایاران حادا ل        یافت شده است. دکتر آشتیانی برآورد کرده

 مورد است. 6111سالی 
کنناد،   المللای منتشار مای    مقاله علمی در مجاالت باین   31111محققان ایرانی در سال حدود 

 یبرابار شاده اسات. دکتار حساین آخاانی عضاو هیهات علما          61آماری که از انقالب باه بعاد  
دانشگاه تیران اعتقاد دارد که مقاالت خریداری شده، به اعتبار تعداد زیاادی از محققاان ایرانای    

 کند. المللی را نسبت به آنان کم می آورد و اعتماد جوامع بین کنند، اسید وارد می که تقلد نمی
ست که در آن شاید بتوان بازار مقاالت علمی در ایران را بازتابی از یک پدیده مشابه در چین دان

پرداختند. اماا ایان معضال در ایاران      هایی از یک مقاله یا کتاب می هایی به فروش بخش شرکت
 های مخ وص به خودش را دارد. ریشه

هاای غیار انتفااعی را تسسای  کارد کاه از میاان آنیاا          ( دولات دانشاگاه  9111) 9351از سال 
سراسر کشاورند. بسایاری از صااحد     های آزاد اسالمی و پیام نور دارای صدها شعبه در دانشگاه

هاا، بادون    مردان خواستار دریافت مادرک تح ایالت عاالی از ایان دانشاگاه      مقامات و سیاست
آنیاا  »تح یل در آنیا هستند. به گفته یکی از محققان که این موعاوع را دنباال کارده اسات:     

ناماه خریاداری    و پایاان  (ISIدنبال فردی هستند تا با پرداخت هزینه بتوانند از او مقاله معتبر )
شاود و   ای برای دریافت مناصد شاغلی بیتار مای    داشتن مدارک تح یلی باالتر زمینه« نمایند.

مطاب   انون، کارمندان با مدرک تح یلی باالتر، حقوق بیشتری نسبت باه دیگار کارمنادان در    
سد مادرک  در حال حاعر این راه ک»گوید  کنند. دکتر رحیقی می همان رده شغلی دریافت می

 «.بسیار متداول است
کنند تا کاری با کیفیت ارائه دهناد، تشاخین    از آنجا که بسیاری از مراکز تولید مقاله تالش می

ها از افراد آشنا به موعوع تحقیا  یااری    نویسندگان جعلی بسیار دشوار است. اغلد این شرکت
 دباای خااود دارنااد و گیرنااد کااه اتفا اااً میااارت خاصاای در فاارار از نمایااان شاادن ساار ت ا ماای

 پردازند. حتی به انجام آزمایش برای تکمیل تحقی  هم می در صورت نیاز
در تماس دیگری با یک مؤسسه دیگر و توسط یکی از استادان دانشگاه تیاران باه عناوان یاک     

کنیم. در آگیی این  تری برخورد می دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی، با رویکرد د ی 
ده که مقاالت شما در مجالت الزیور و اسپرینگر چاپ خواهد شد ولی تضامینی  شرکت اشاره ش

های شما غیروا عی باشاد، کارتاان    اگر داده»دهد  در این خ وص وجود ندارد. واسطه هشدار می
کناد بارای حال ایان      فروشنده پیشانیاد مای  «. نامعتبر است و آنیا متوجه موعوع خواهند شد

میاان گذاشاته شاود تاا ت امیم       ر زمینه تحقیقاتی مشاابه در ها با یک مخت ن د مشکل، داده
میلیاون ریاال هزیناه     51حادا ل   ISIبگیرند چه کاری انجام دهند. او گفت انتشار یک مقالاه  

 شود. خواهد داشت و البته هزینه نیایی بعد از ارزیابی یک متخ ن تعیین می
کناد. وی اعتقااد دارد    یدکتر رحیقی از مشارکت محققان در فروش مقاالت علمای تعجاد نما   

التح ایالن جاوان    شود فارغ تحقیقات علمی در ایران محدود و کمیاب است و این امر سبد می
ایان شاغل یاک فعالیات     »افزایاد:   نامه سوق داده شاوند. او مای   به سمت فروش مقاالت و پایان

طارح  ایشاان ایان ساؤال را م   «. بیمارگونه و روشی نادرست برای انجام تحقیقاات علمای اسات   
نامه خوب نتوانیاد کاار پیادا     اگر شما با یک پایان»برند؟  کند که آیا خریداران مقاله سود می می

دکتار رحیقای   « توانیاد موفا  باه انجاام ایان کاار شاوید؟        نامه بد می کنید چگونه با یک پایان
کند این مشکل با رشد ا ت اد ایران و افزایش فرصت های شغلی در علم برطار    بینی می پیش

 شود. یم
هر چند فروشندگان مقاله با و احت کامل در حوالی دانشگاه تیاران در حاال انجاام تجارتشاان     

هایی که  هستند، محققان معتقدند این مشکل در مؤسسات علمی درجه دو حادتر است. دانشگاه
 هاا انجاام دهناد.     ناماه  تری دارناد بایاد عملکارد بیتاری در ارزیاابی پایاان       استانداردهای پایین

های نظارتی ایجاد شوند تا بتوانند دانشجویانی را کاه   بایستی سیستم»کتر رحیقی اعتقاد دارد د
 «کنند تشخین دهد پایان نامه خریداری می

ناوی     انون پیشنیادی مجل  در صورت اجرا شدن، باید  اطعانه این معضل را حل کند. پیش
یستی تولید آثاار علمای و همچناین    الیحه تییه شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با

دریافت و یا ارتقای مدرک تح یلی از این طری  را باه عناوان جارم تعریا  کناد. ایان  اانون        
 های مالی و حتی حب  را برای فروشندگان و مشتریان مقاالت علمی به دنبال دارد. جریمه

انون گاذارانی کاه از   اما سرنوشت این الیحه نامعلوم است. محققان توجه داشته باشند که آیا  ا 
 کنند؟ اند، صالحیت خود را در بحث های احتمالی آینده رد می این راه مدرک گرفته
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