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اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی
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  مدرک فروشی، عمری به درازای تاریخ علم و آموزش در کشور دارد، درد کهنه ای که بازار داغ داللی و 
سودجویی را داغ تر کرده است. مدرک فروشی درد کهنه  نظام آموزشی که سالهاست آموزش عالی با آن دست 
به گریبان اســت و هر روز گره های کور دیگری می خورد.  مرکز ثقل فروش این مدارک زیر زمین های میدان 
انقالب اســت، میدانی پر از کتاب فروشــی های رنگارنگ که در پشت ظاهر زیبای خود هر کدام پستویی دارند 
که در آن فارغ التحصیالن دانشــگاه های برتر برای شکستن شاخ غول بیکاری، دود لپ تاپ می خورند و  اقدام 

به فروش مدرک، نگارش پایان نامه و مقاله می کنند.  

مدرک دانشگاه از ۳۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان!

شنبه 9 اسفند ۱۳99، ۱5 رجب۱44۲ ،۲7 فوریه ۲۰۲۱، شماره ۳686

مدرک فروشی؛
 درد کهنه نظام آموزشی 

گروه علمی و آموزشی-  معاون 
فرهنگی دانشگاه تهران از اضافه شدن 
رشته سینما در مقطع دکتری به کنکور 

تا سال آینده خبر داد.
مجید سرسنگی، معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه تهران درباره ایجاد 
رشته سینما در مقطع دکتری اظهار کرد: 
برنامه های ایجاد رشته سینما در مقطع 
دکتری در دانشــگاه تهــران به خوبی 
انجام شــده و بــرای تصویب آن باید 

مراحلی طی شود.
او افــزود: در وهله اول تصویب 
این برنامه در کارگروه هنر بوده که بعد 

از انجام آن به شورای گسترش ارسال 
شده و نظراتی پیرامون آن به وجود آمده 
و هم اکنون در حــال تامین نظرات و 
اصالحات جزئی هســتیم تا در برنامه 
اجرایی شوند و بتوانیم برگزاری رشته 
ســینما در مقطع دکتری  را به وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری ارسال کنیم.

سرســنگی تصریح کرد: با قرار 
دادن برنامه ایجاد رشته سینما در مقطع 
دکتری در پورتــال وزارت علوم این 
امکان را به دانشــگاه ها می دهیم تا هر 
کدام از آن ها که خواســتند این رشته 
را در دانشــکده مورد نظرشان با تعیین 

ظرفیت ایجاد کنند.
او ادامه داد: رشته سینما در مقطع 
دکتری برای ســال آینــده در دفترچه 
کنکور داوطلبان قرار می گیرد و تعیین 
ظرفیت آن بستگی به دانشگاه ها دارد و 
وظیفه ما طراحی و به تصویب رسیدن 

رشته مورد نظر است.
سرســنگی با بیان اینکــه دوره 
دکتری رشته های هنر ساالنه با ظرفیت 
۳ الی ۵ دانشجو تشکیل می شود، تاکید 
کرد: یکی از دالیل ســوق پیدا کردن ما 
به سمت و سوی طراحی رشته سینما 
در مقطع دکتری این بود که این رشــته 

جذابیت زیادی برای دانشجویان غیر 
ایرانی دارد چرا که ســینمای ایران در 
جهان برجســته است و خیلی از افراد 
متقاضی آشنایی بیشتر با سینمای ایران 
و ادامه تحصیل در کشور های ما هستند.
او در پایــان یادآوری کرد: ایجاد 
دکتری رشته ســینما در دانشگاه های 
ایــران یک دوره مطالعات ســینمایی 
است و بعد از تاسیس مطمئنا متقاضیان 

زیادی خواهد داشت.

اضافه شدن رشته دکتری سینما به کنکور 
تا سال آینده

معاون فرهنگی دانشگاه تهران مطرح کرد؛

گروه علمی و آموزشی-  در این 
ســال ها وزارت علــوم، پلیس فتا، قوه 

قضائیه، شورای عالی انقالب فرهنگی 
و مجلس شورای اسالمی همگی پای 

کار آمدند امــا همچنان چرخ پر رونق 
کاسبی داللی مدرک جعلی می چرخد؛ 

همچنان مسئوالن اندر خم یک کوچه 
مانده و دانشجویان هم انگیزه ای برای 
تالش جهــت گرفتن مــدرک معتبر 

ندارند.  
تصویب قانــون مبارزه با 

تقلب علمی 
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری 
و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، پس 
از تصویب در هیئت دولت در سال ۹۸ 
توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ 
شد. براساس این قانون؛ پایان نامه، مقاله، 
طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر 
آثار مکتوب پژوهشی - علمی و یا هنری 
اعــم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی 
توســط هر شخص به قصد انتفاع و به 
عنوان حرفه یا شــغل با هدف ارائه کل 
اثر و یا بخشــی از آن توسط دیگری به 
عنــوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا 
مرتکبان عالوه بر واریز وجوه دریافتی به 
خزانه دولت مشمول مجازات می شود. 
آیین نامه فوق با هدف برخورد با مراکز 
فروش پایان نامه، مقاالت علمی و امثال 
آن و نیز با رویکرد پیشگیری و مقابله با 
تقلب علمی در ســطح مؤسسه تهیه و 
تدوین شــده است. اما نتیجه این قانون 
آن چیزی نشــد که مسئوالن انتظار آن 
را می کشیدند، وضعیت به همان منوال 
قبل ادامه یافت و در مواقعی شدت هم 
گرفت. سکان دار وزارت علوم درباره 
نحوه برخورد با این متخلفان به خبرنگار 
دانشگاهی می گوید: متاسفانه برخی ها 
در حوزه جعل مدارک دانشــگاهی در 
حال فعالیت هستند و انتشار این موضوع 
باعث سست شدن آموزش عالی کشور 
می شود. وجود مدارک جعلی در کشور 
امری است که نباید وجود داشته باشد، 
اما حجم تبلیغات و اخبار درباره جعلی 

بودن مدارک دانشگاهی بسیار فراتر از 
واقعیت است.

غالمــی درباره نحوه اســتعالم 
مدارک جعلی تصریح کــرد: وزارت 
علــوم در ایــن رابطه دو اقــدام انجام 
داده اســت. یکی قانون اجرای مقابله با 
تقلب اســت که به این وسیله با مراکز 
و موسســاتی که جعل مدرک را انجام 

می دهد، برخورد می کنیم.
او اضافه کــرد: اقدام دومی که در 
حال انجام است و این تقلب ها را بی اثر 
می کند، سامانه جامع "استعالم صحت 
مدارک" اســت که در حال تکمیل آن 
هستیم. به وسیله این سامانه هر دستگاه، 
ســازمان و یا نهادی می تواند برای هر 
مدرک تحصیلی که از شخصی دریافت 
می کند، با وارد کردن اطالعات برخط 
اســتعالم صحت مدرک را هم از نظر 
تعلق به موسســه و هم از نظر محتوای 
مدرک بگیرد. سامانه ای که وزیر علوم 
معتقد اســت جلوی جعل را می گیرد 
»ســجاد« نام دارد اما گشت و گذار در 
ســایت های اینترنتی، فضای مجازی 
و میدان انقالب نشــان می دهد که این 
سامانه نتوانســته در مقابل آنها قد علم 

کند.  
گفتگو با چهار مدرک فروش 

از ایران  تا ترکیه
یکــی از فروشــندگان مدارک 
دانشــگاهی که در داخل کشور نبوده و 
به گفته خودش در ترکیه ســاکن است 
از امــکان خرید مدارک دانشــگاهی 
می گوید. این مدرک فروش می گوید: 
مدرک دندان پزشــکی دانشگاه آزاد ۴۰ 
میلیون و مدرک دندان پزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران ۷۵ میلیون آن هم 
با اســتعالم از سامانه سجاد امکان پذیر 

است.   او با بیان اینکه مدارک را از طریق 
واسطه هایی در خود دانشگاه ها دریافت 
می کنیم و کامال معتبر است، می افزاید: 
این مدارک با اســتعالم از سامانه سجاد 

است.  
مدرک دانشگاه دولتی جعلی 

و قانونی 100 میلیون تومان!
یک فروشــنده دیگر که در میدان 
انقــالب کار می کــرد، گفــت: نرخ 
مدرک دانشــگاهی بدون استعالم، ۴۰ 
میلیون تومان اســت و فقط می توانید 
به ارگان هایی ارائه دهید که آشنا داشته 
باشید و استعالم نگیرند اما اگر مدرک 
دانشگاه دولتی بخواهید خیلی سخت 
اســت، ولی حدود ۱۰۰ میلیون تومام 

هزینه دارد.
کاردانی دانشگاه دولتی 75 

میلیون تومان
یک فروشنده دیگر که در دیوار هم 
آگهی خود را ثبت کرده است، می گوید: 
مدرک دانشــگاه آزاد را به راحتی جعل 
می کنیــم. قیمت فوق لیســانس ۴۵ تا 
۵۰ میلیون اســت، ولی بستگی دارد که 
بخواهید به چــه ارگانی مدرک را ارائه 
دهید اما جعل مدرک دانشــگاه خیلی 
سخت اســت و مدرک کاردانی حدود 

۷۰ میلیون به باال است.  
ایــن جاعــل مــدرک همچنین 
درباره ســامانه استعالم آنالین مدارک 
دانشگاهی گفت: این سامانه راه اندازی 
شــده، ولی هنوز یــک میلیون مدرک 
هم در آن بارگذاری نشــده است. نباید 
نگران استعالم این سامانه بود زیرا اصال 
مشخص نیســت که چه زمانی به بهره 

برداری خواهد رسید.  
چهارمین فروشــنده مدرکی که 
خبرنــگار او را در زیر زمین های کتاب 

فروشــی های میدان انقالب پیدا کرد 
از قیمت های ۳۰ میلیــون تا ۲ میلیارد 
خبــر می دهــد و می گویــد: مدرک 
دانشــگاه دولتی قیمتــش خیلی باال و 
دردسرهایش هم به مراتب بیشتر است 
اما با ۱۲۰ میلیون انجام می شــود. این 
فروشــنده مدرک در ادامه قیمت ۳۲ تا 
۳۳ میلیون را برای دانشــگاه آزاد ارائه 
می دهــد و می گوید: از صحت مدارک 
مطمئن باشید زیر ما فقط واسطه هستیم 
و اصل کار را رابطه هایی در دانشــگاه 
انجام می دهند. یک بار هم یک صندلی 
پزشکی به مبلغ ۲ میلیارد تومان به یک 

متقاضی فروختیم.  
20 سال است که درگیر پایان 

نامه فروشی هستیم
محمدرضا آهنچیان، مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری اظهار کرد: حداقل 
۲۰ سال است که کشور درگیر پایان نامه 
فروشی است و خیابان انقالب هم، محل 
این اقدام ناپســند محسوب می شود. 
مجلس شورای اسالمی، شورای عالی 
انقالب فرهنگی و وزارت علوم به این 
مسئله ورود کرده اند و حل برخی مسائل 
با دست به دست هم دادن مجموعه ای از 

عوامل زمینه ساز، اتفاق می افتد.
آهنچیان با بیان اینکه در آموزش 
عالی برخی مسائل به آسانی ریشه کن 
نمی شوند، زیرا همیشه مشتری دارند، 
افزود: نمی توان از چیزی که مشــتری 
داشته باشد مثل پایان نامه فروشی، مقاله 
نویســی، همیار تقلب و... جلوگیری 

کرد.
جعــل مدرک بــا راه اندازی 

سامانه سجاد کاهش پیدا می کند
مجتبی صدیقی، رئیس ســازمان 

امــور دانشــجویان دربــاره آخرین 
وضعیت الکترونیکی شــدن مدارک 
دانشــگاهی گفــت: مــدارک فارغ 
التحصیالن مؤسســات آموزش عالی 
غیر دولتی و غیر انتفاعی و دانشگاه های 
وابسته به دستگاه ها که توسط سازمان 
امور دانشجویان پیگیری می شد، همه 
بــه »کیوآرکد« مجهز شــده و با همان 
کد می شــود مدرک دانش آموختگان 
را جســتجو کرد و به اصالت مدرک و 

محتوای آن آگاهی یافت.
او ادامه داد: به ۸۰ دانشــگاهی هم 
که مدارک فــارغ التحصیالن را صادر 
می کنند اعالم شده که وارد این سیستم 
)سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان( 
شــوند که به تدریج در حال وارد شدن 
هستند، دانشگاه ها هر مدرکی که صادر 
می کنند براساس »کیوآرکدی« است که 
از سیستم مرکزی دریافت کرده اند.  با راه 
اندازی این ســامانه امکان جعل مدرک  

فوق العاده کاهش پیدا می کند.
مــدرک  کهنــه  درد  دوای 

فروشی چیست؟
بــا نگاهی به راهی کــه آمده ایم، 
راهی که در پیــش داریم، اقداماتی که 
انجام شده و اقداماتی که هنوز کلید هم 
نخورده اند، متوجه می شویم که مدرک 
فروشــی و جعل آن امری اســت که 
همواره وجود داشته و به اذعان وزارت 
علومی ها تا زمانیکه مشــتری داشــته 
باشد، همچنان ادامه خواهد داشت. تنها  
و تنها راه کساد کردن بازار این جاعالن 
و دالالن، نرفتن به ســمت آن هاست تا 
کاسبی آن ها از رونق بیفتد. قطعا زمانیکه 
این جاعالن مراجعه کننده ای نداشــته 
باشــند، دیگر جعل مــدرک و مدرک 

فروش هم نخواهد بود.  

کوپرا VZ5؛ ترکیبی از زیبایی و قدرت در یک کراس اوور با ریشه های آلمانی!  
گروه علمی و آموزشی- رینگ 
هــا در حالــت اســتاندارد ۲۰ اینچی 
هســتند. در سیستم ترمز از برند حرفه 
ای Akebono اســتفاده شده است. 
دیســک ۱۸ اینچــی و کالیپرهــای 6 
پیستونه به خوبی می توانند این هیوالی 

کوچک را متوقف کنند.
کوپرا یکــی از برندهای جدید 
در بــازار خــودروی اروپا اســت که 
محصــوالت جذابــی را از منظــر 
طراحی بدنه معرفی کرده اســت. اگر 

به خاطر داشــته باشید؛ مدتی 
قبــل کوپــرا ال-بورن 

۲۰۲۱ را در گــروه 

خودروی عصر ایران معرفی کردیم که 
جزئیاتش اینجا در دسترس قرار دارد.

همانطور که عنوان شــد؛ کوپرا 
پرفورمنــس نام مجموعه ای متعلق به 
کمپانی سئات است که سابقه تاسیس 
آن به سال ۱۹۸۵ و تحت عنوان سئات 
اســپورت باز می گردد. از سال ۲۰۱۸ 
فعالیت های این گروه با برند "کوپرا" 
دنبال شده و در واقع واحد پرفورمنس 
سئات را تشکیل می دهد؛ چیزی شبیه 
بــه تی آر دی برای تویوتا و موپار برای 

فیات کرایسلر.
کوپرا اخیــرا از یک کراس اوور 
داغ جدیــد با نام فورمنتــور وی زد۵ 
رونمایــی   )Formentor VZ5(
کــرده که تولید آن نیز محدود به ۷۰۰۰ 
دســتگاه خواهد بود. این کراس اوور 
زیبا از پیشــرانه ۲.۵ لیتری ۵ ســیلندر 
توربوشــارژ آئودی استفاده می کند که 
کمپانی آلمانی آنرا با لوگوی RS برای 
 RS محصوالت تند و سریع خود مانند

Q3 و TT RS به کار برده است.
تپنده ۵ سیلندر آئودی 

برابر با ۳۸۵ اسب بخار خروجی و ۴۸۰ 
نیوتن متر گشــتاور دارد. اگر بخواهیم 
مقایســه دقیق تری داشته باشیم اینجا 
 RS شرایط و آمار پیشرانه تقریبا مشابه
Q3 اســت. در وی زد۵ ســامانه تمام 
چرخ محرک به عنوان آپشن استاندارد 
روی تمامــی تریم ها فعال خواهد بود 
و در بجش جعبــه دنده نیز از نمونه ۲ 
کالچه ۷ سرعته اتوماتیک استفاده شده 
است. در آزمایش ها، خودرو طی ۴.۲ 
ثانیه از حالت توقف به ســرعت ۱۰۰ 
کیلومتر برساعت رسیده است. بیشینه 
سرعت نیز بطور الکترونیکی روی ۲۵۰ 

کیلومتر برساعت محدود شده است.
رینگ ها در حالت استاندارد ۲۰ 
اینچی هستند. در سیستم ترمز از برند 
حرفه ای Akebono استفاده 
شده است. دیسک ۱۸ اینچی 
و کالیپرهای 6 پیســتونه 
به خوبی مــی توانند این 
را  کوچــک  هیــوالی 

متوقف کنند.
پیش بینی می شود 
VZ5 حــدود 6۰ هزار 
یورو قیمت داشته باشد.

گــروه علمی و آموزشــی-  
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه علوم و تحقیقات در خصوص 
تشــکیل کالس هــای جبرانی برای 
دانشــجویان گفت: ما برای آن دسته 
از دانشــجویان که در برخی کالس ها 
به واســطه کندی اینترنت در بازه های 
زمانــی خاصی با مشــکل رو به رو 
می شــدند، تالش کردیم آن کالس را 
دوباره تعریف کنیم یا حتی برایشــان 

کالس جبرانی بگذاریم.
»ســودابه ســلیمانی« معــاون 
آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی 
دانشــگاه علوم و تحقیقات دانشگاه 
آزاد اســالمی درباره عمده مشکالت 
دانشجویان این دانشگاه در امتحانات 

مجازی و کالس هــای الکترونیکی 
اظهار داشــت: به طــور کلی می توان 
گفــت که امتحانات به خوبی و در دو 
روش برگزار شد که یک مدل آزمون 
تشریحی و یک مدل آزمون تستی بود. 
ما توانستیم تقریبا تمامی امتحانات را 
پوشش دهیم و امتحان از دست رفته ای 

نداشتیم.
وی بیان کرد: تعداد دانشجویانی 
که با مشــکل آپلود پاسخ نامه ها رو به 
رو بودنــد خیلی کم بود و از پیش نیز 
در سامانه امتحانی دانشگاه تنظیماتی 
در نظــر گرفته شــده بــود. به عنوان 
مثــال آدرس ایمیل اســتاد در اختیار 
دانشجویان بود که اگر حین امتحان با 
مشکل رو به رو می شدند، می توانستند 

همان موقع کــه زمان امتحان به پایان 
امتحان می رسد پاسخ نامه را به استاد 
ایمیل کنند. خوشبختانه مشکل خاصی 
مشاهده نشد و امتحانات ما به سالمت 

انجام شد.
ســلیمانی در واکنش به قطعی 
برق حیــن امتحانات دانشــجویان 
گفت: از آنجا که دانشجویان سواالت 
را دانلــود کرده بودنــد، قطعی برق 
نمی توانســت خللی در روند امتحان 
ایجاد کند و دانشجویانمان از این نظر 
مشکلی نداشتند و به هر طریق پاسخ 

نامه هایشان به دست ما می رسید.
معاون آموزشــی و تحصیالت 
تکمیلی دانشــگاه علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اســالمی گفت: طبیعتا 

کیفیــت آموزش مجازی نســبت به 
آموزش حضوری کمی کمتر است، اما 
واحد ما سعی کرد تا حد امکان پوشش 

دهی الزم را انجام دهد.
تشــکیل  در خصــوص  وی 
کالس های جبرانی برای دانشجویان 
گفت: ما برای آن دسته از دانشجویان 
که در برخی کالس ها به واسطه کندی 
اینترنت در بازه هــای زمانی خاصی 
با مشــکل رو به رو می شدند، تالش 
کردیــم آن کالس را دوبــاره تعریف 
کنیم یا حتی برایشــان کالس جبرانی 

بگذاریم.
معاون آموزشــی و تحصیالت 
تکمیلی دانشــگاه علوم و تحقیقات 
افزود: ما برای کیفیت بخشی کالس ها 

تالش کردیم اما طبیعتا مشکالتی که 
ســایر دانشــگاه ها به جهت آموزش 
مجازی و ســاختارها داشتند، ما هم 
تجربه کردیم. در کل نســبت به آنچه 
که انجام دادیــم رضایت داریم، فکر 
نمی کنم دانشجویان هم خیلی مشکلی 

داشته باشند.
وی ادامه داد: ما به عنوان کسانی 
که هم اســتاد هستیم و هم مسئولیت 
داریم این عقیده را داریم که اگر می شد 
در بحــث امنیت آزمــون خطاهای 
احتمالی دانشجویان را رصد یا کمتر 

کنیم، طبیعتا بهتر بود.
ســلیمانی در این باره تاکید کرد: 
امیدواریم اگر قرار باشــد، امتحانات 
بــاز هم بــه صورت مجازی باشــد 

بتوانیم برای ساختار امتحانی ترم بعد، 
تدابیری بیاندیشــیم که بحث امنیت 
نیز تامین شــود. ضمن این که در ترم 
جاری هم قرار بــود این اتفاق بیفتد، 
ولــی به دلیل این که قدری بازه زمانی 
برنامه نویس هــای ما کــم بود به حد 
ایده آل نرسیدیم اما کیفیتی کار در حد 

رضایتمندی بود.
وی در پاســخ به این سوال که آیا 
آماری از دانشــجویانی که به آموزش 
مجازی دسترسی ندارند دارید؟ گفت: 
در واحد علوم و تحقیقات تحصیالت 
تکمیلی ها و اغلب دانشجویان از تهران 
هستند، به همین خاطر مشکل خیلی 
زیادی در خصوص عدم دسترسی به 
سامانه آموزشی و اینترنت نداشتیم. از 

میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
نیز از آزمایشــگاه به عنوان پژوهش 
برای پایان نامه و تزهای دکتری استفاده 

می کردند.
او افــزود: دانشــجویان از پیش 
وقت می گرفتند و دانشــگاه به آن ها 
اجازه مــی داد تا در محیــط امنی که 
هیچ کســی نیســت کار کنند. ضمن 
این که واحــد علوم و تحقیقات یک 
 phd هتل دارد و اغلب دانشــجویان
ما کســانی هســتند که خیلی از آن ها 
هیئــت علمی واحدهــای دیگر هم 
هستند و می توانستند از امکانات هتل 

فرهیختگان هم استفاده کنند.
سلیمانی درباره دفاع دانشجویان 
تحصیــالت تکمیلــی بیان کــرد: با 

توجــه به این که آقای دکتر طهرانچی 
بخش نامه ای صــادر کردند، مبنی بر 
اینکــه، آن هایی که در شهرســتان ها 
هســتند در واحد دانشگاهی نزدیک 
محل زندگی شــان حضور پیدا کنند؛ 
دفاع  دانشــجویان شهرستانی به این 
صورت انجام شــد و لزومی به این که 

به واحد ما بیایند، نداشتند.
معاون آموزشــی و تحصیالت 
تکمیلی دانشــگاه علوم و تحقیقات 
خاطرنشان کرد: بسیاری از دانشجویان 
کارشناســی ارشــد و دکتــرا که در 
شهرستان ها بودند به اتاق های مجهز 
به سیستم که کســی هم درآنجا نبود  
می آمدند و فقط کارشــناس پژوهش 
می آمد و به امور آنها رسیدگی می کرد.

تشکیل کالس های جبرانی برای دانشجویاِن درگیر کندی اینترنت


