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   سالم،یبا اهدا

  
ق خود را از ي عمیم تا نگرانيدانی مختلف کشور، الزم میها دانشگاهیات علمي هی از  اعضایبه عنوان تعداد

 یهاتوان  به بخشی را مین تخلفات علميا. مي کشور ابراز داریها در سطوح مختلف دانشگاهیگسترش تقلب علم
  :م کردير تقسيز
  
، سرقت مطالب مقاالت ی خارجیهاا ترجمه رسالهي ی قبلیها از کارها رسالهیان در درسها،  کپي تقلب دانشجو-١

  … و یه مقاالت جعلي ته،چاپ شده
  
 که قبًال چاپ شده ی از مقاالت خارجی قابل توجهیها بخشیسرقت علم:  استادانی تقلب انجام شده توسط برخ-٢

  .. و ی تقلبیهاد دادهي، تولی تجربیهااند، سرقت داده
  

 ی علمی و ارتقایان دکتري موجود، اخذ مدرک توسط دانشجویهااستي از سید، بر اساس برخيچنانچه مستحضر
ن يا. شده است) ت آنهايفي در کیو بدون دقت کاف (یآاسیادان منوط  به چاپ مقاله در مجالت ثبت شده در آاست

ن گونه مجالت شده است، که خود يان به چاپ مقاله در اي از استادان و دانشجویر برخيامر موجب هجوم فراگ
 ی چند سال گذشته، متاسفانه شاهد انتشار برخان و درين مياما در ا.  پژوهشگران باشدی برای قوتیتواند نقطهیم

ار و بدون ي  ثبت کرده اند و به سهولت بسیآاسیگاه آي خود را در پایم که به نحويف بوده ايار ضعياز مجالت بس
ان يد و دانشجوي اساتی برخیف و بعضا تقلبيمقاالت ضع) ی بدون داوری از موارد حتیو در بعض (ی کافیداور

 Pakistanian Journal of Biologicalهيبه عنوان مثال نشر. ندي نمای چاپ میافت مبلغيرا در قبال در
Sciences را، تنها در سال یرانيسندگان اياز نو  مقاله۴٧٠ ثبت شده است یآاسی در آیق نامعلومي که به طر 

 انتشار در ی برای کافیما از ارزش عليهستند و یا فاقد نوآورين مقاالت ي از ایاريبس. ، چاپ کرده است 2007
 یز تقلبين مقاالت ني از ای شود که تعدادین، متاسفانه مشاهده ميعالوه بر ا. ستنديه معتبر برخوردار نيک نشري

 یراني پژوهشگران ای افشا شده و به اعتبار علمی در سطح گسترده این مقاالت جعلي از ای که برخیهستند تا حد
  . زده اندی جدیلطمه

  
ن بابت به ي خود را از ای نگرانی، ما را بر آن داشته است تا در وبالگیان اعمال خالف اخالق حرفهيا یگستردگ

 ی خود راهکارهایها و در بحث(/http://profs-against-plagiarism.blogspot.com)م ياطالع عموم برسان
  .ن وبالگ استي این موسس و حام استادایبندن نامه، حاصل جمعيا. مي را جستجو کنین ناهنجاريمقابله با ا

  
  : تاميينمای درخواست مین اساس، از جناب عاليبر ا

  
د و در صورت ي نمای را به سرعت و دقت بررسی علمیهاد تا موارد سرقتيي را موظف نمای حقوقیاتهيکم) الف

ا مدرک ي یلغو ارتقا علم (یتوسط خاطاز اخذ شدهيتواند تا لغو امتین برخورد ميا.  برخورد کندیاثبات، با خاط
  .مه استي ضمین مقاالت جعلي از ای تعداد اندک.ش روديپ)  اخراج از دانشگاهیا حتيکسب شده، 

  
 موفق به درج نام یف و  مشکوک را که به نحوي مجالت ضعی برخیفيد تا سطح کيين فرمايي را تعیته ايکم) ب

د و در صورت ي نمایشوند بررسی محسوب میالت جعل چاپ مقای برایاند و محل شدهیااسیگاه آيخود در پا
د تا در مراحل يزه آنها اعالم نماي ممیته هاين مجالت را به دانشگاه ها  و کمي، ا آنهااعتبار بودنیبنان از ياطم
  .دنري و ارتقاء مورد توجه قرار گی مدرک دکتریاعطا

  



ن، يچنهم. ميداریه از انجام امور فوق اعالم م در هر مرحلی هر گونه همکاری خود را براین جانبان آمادگيا
 و تقابل با آن وزارت و انتقاد به یکاریاسين تالش و دغدغه ما از هرگونه شائبه سيم که ايدهینان خاطر مياطم
  .دانندی نمیت فعلي شما را مسئول وضع آن بدور است و لزوما همکارانیهااستيس
  
  
  

، ی قاسمیفرامرز اشنا
د ي شهمدرس دانشگاه

  یيرجا
  

  

، یرجانيمرجان س
ار دانشگاه ياستاد
  تهران

    
  
ارش بازرگان، يک

ار دانشگاه ياستاد
 اصفهان و یصنعت
اردانشگاه يدانش
  نسوتايم
  

  

،  یشادرخ سماد
استاد دانشگاه 

   اصفهانیصنعت
  

  

ار يان، دانشيوب ترکيا
 یدانشگاه صنعت

  فيشر
  

  

، یفيمحسن شر
ار دانشگاه علم يدانش
  عتو صن

    

 آذر، یفرح ترکمن
د يار دانشگاه شهياستاد
  یبهشت

  

 یعتي شریمجتب
ار ياسر، دانشين

  دانشگاه تهران
  

ار ي، استادیرضا ثامن
  رازيدانشگاه ش

  
  

قباد شمس، يک
ار دانشگاه يدانش
   اصفهانیصنعت

    
  

پور، یقاسم جابر
د يار دانشگاه شهياستاد
  یبهشت

  

  

  
ار يسرمد قادر، استاد
  دانشگاه تهران

  
  

  
، یرعباس جالليم

ار دانشگاه يدانش
  في شریصنعت

  

  

  
، استاد یمحمد قدس

 یدانشگاه صنعت
  فيشر

  

  

  
زاد، منصور جم

ار دانشگاه يدانش
  في شریصنعت

  

  

  
ر، ياحسان اهللا کب

ت ياستاد دانشگاه ترب
  مدرس

  
  



  
ر، ين جهانگيرحسيام

ار دانشگاه يدانش
  في شریصنعت

  

  

  
ان، يرضا کراچ

ار دانشگاه ياستاد
  تهران

  
  

، یمحسن حامد
  ار دانشگاه تهرانيدانش

    

  
، یمحسن کاهان

ار دانشگاه يدانش
   مشهدیفردوس

  
  

، یويپژمان خد
ار دانشگاه ياستاد
   اصفهانیصنعت

  

، ی صفریمحمدعل
ار دانشگاه ياستاد
  في شریصنعت

 

 

ا غالمرض
، استاد یخسروشاه

  دانشگاه تهران
  

  

  
، ی ضرغامیمهد
ار دانشگاه ياستاد
  زيتبر
 

 

  
اکبر دادخواه، یعل

ار دانشگاه ياستاد
   اصفهانیصنعت

  

ان، يعباداهللا محمود
استاد دانشگاه 

 في شریصنعت
 

، یعيد رضا ربيحم
ار دانشگاه يدانش
  في شریصنعت

  

  
رضا ملک زاده، 

  استاد دانشگاه تهران
  
 

 

زاده، یرضا سام
ار دانشگاه ياستاد
  الزهرا

  
  

، یرمصدق جماليم
ار دانشگاه يدانش
  في شریصنعت

 آزاد، ید سربازيحم
ار دانشگاه يدانش
  في شریصنعت

  

  
، ید مستوفينو

ار دانشگاه يدانش
    تهران

ان زاده، يد سلطانيحم
  استاد دانشگاه تهران

  

،  یيوان نوايک
ار دانشگاه ياستاد
  ت مدرسيترب

  
    

  
  


