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د کتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی              روایی و ناروایی

گرفتن لیسانس، فوق لیسانس، 
دکترا و پسا دکترای جعلی در یک روز

برپا  زمینه  این  در  انقالبی  دیژیتالی،  چاپ  و  اینترنت  ولی  نیست،  ای  تازه  ی  پدیده  دانشگاهی  های  دانشنامه  جعل 
از کشورهای  برخی  در  بیشتر  و  ندارد  پیشرفته ی صنعتی  در کشورهای  کارایی چندانی  پدیده ی شوم  این  است.  کرده 
عالی  آموزش  ارزیابی  انجمن  مدیره  هیات  عضو   ،George Gollin گفته ی  برپایه ی  است.  کارگشا  پیشرفت  روند  در 
به  نزدیک  سالیانه   )http://www.cnn.com/2010/BUSINESS/01/11/fake.college.degrees):متحده ایاالت 

یکصد هزار مدرک جعلی فروخته می شود که یک سوم آنها دانشنامه های باالتر از کارشناسی است. 
خود  چشم  با  تا  بزنند  گشتی  رایانه ای  جستجوگرهای  در  توانند  می  شده،  که  هم  سرگرمی  برای  کنجکاو  خوانندگان 
ببینند که چگونه این پدیده ی ویرانگر گسترش یافته است. البته  راستی آزمایی این گونه دانشنامه ها چندان دشوار نیست. 

مسووالن در ایران ما هم باید به این پدیده ی شوم بی توجه نباشند. تارنماهای زیر تنها چند نمونه ای است در این باره. 
در این تارنماها از مزایای این دانشنامه های ساختگی چنین سخن رانده اند:  مدرک با کیفیت باال، قابل دیدن در تارنمای 
کالج- صد در صد قانونی. عدم نیاز به حضور شخص و امتحان. نمایش نام خریدار در دیتابیس دانشگاه و قابل رد یابی 
پس از 24 ساعت از پرداخت هزینه. قیمت  این مدارک هم  بستگی به پایه ی دانشنامه  دارد که از 100 تا 1000 دالر 
است. مدت زمان گرفتن لیسانس، فوق لیسانس، پی اچ دی و پسا دکترا، از 24 ساعت تا یک هفته است. استوار نامه های 

جعلی یا تاییدیه از استادان (Reference letters)  نیز هزینه ی جداگانه دارد. 
برای نوشتن این بخش از ناروایی، من  با یکی از این بنگاه های جعلیات تماس گرفتم. پرسش نخست آن ها این بود: 
شما چه خوانده اید و در چه زمینه ای تجربه دارید؟ سپس درچه  کشوری کار می کنید؟ آنگاه نام چند کالج و دانشگاه را 

می برد که  می توانید یکی را برگزینید. 

http://www.college-degree-fast.com
www.nextuniversitydegree.com
https://www.youtube.com/watch?v=LBLxs425dkY/
www.buyrealdegree.com/


