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کشکول

یقه هوشمندی که از اضطراب 
جلوگیری می کند

اختراع   VOL نام  به  هوشمند  یقه ای  محققان  اخیرا،  امروز-  گیالن 
کردند که به شما امکان می دهد هنگامی که در جمعی حضور دارید از 
استرس و اضطراب خود جلوگیری کنید. ول، یک یقه بلند هوشمند است 

که می توانید هر روز یا در صورت نیاز آن را بپوشید.
به گزارش سایت ae.۲۴، کاربرانی که در جمعی حضور دارند و از استرس 
رنج می برند می توانند با فشار دادن یقه، آرام شوند. طبق گفته محققان 
یا  واقعی  زمان  در  دیگران  با  ارتباط  برای  میکروفون  یک  یقه  این  در 
مجازی تعبیه شده است؛ بنابراین شما می توانید با اتصال بلوتوث، به تلفن 
هوشمند خود وصل شده و سپس میزان صدای مخاطبان را تنظیم کنید.
در هنگام استفاده از این یقه، شما از حریم خصوصی برخوردار هستید، 
زیرا ویژگی های عایق یقه می تواند صدا را تا ۱۲ دسی بل کاهش دهد 
را که  آنچه  نتوانند  تا ۳ فوت )حدود ۱ متر( دورتر  افراد  به طوری که 

می گویید بشنوند.
با پارچه های پلی استر عمودی ساخته شده  بافته  ول از یک ماده غیر 
است. این یقه همچنین دارای عملکرد صرفه جویی در گرما است که در 
زمستان مفید خواهد بود. به گفته YankO Design، می توانید آن را 
به تلفن هوشمند خود متصل کنید تا بتوانید کار هایی مانند گوش دادن 

به موسیقی، تماس گرفتن و نظارت بر سالمت روان خود را انجام دهید.

فضاپیمای 45 ساله ناسا به مشکل برخورد
مأموریت  برای  وویجر  فضاپیما  دو   ،۱۹۷۰ دهه  در  امروز-  گیالن 
بلندپروازانه و مطالعه مناطق بیرونی منظومه شمسی ساخته شدند. نکته 
جالب اینجاست که با گذشت بیش از ۴۰ سال، این دو کاوشگر هنوز هم 
فعالیت دارند و داده ها را به زمین منتقل می کنند. اما اخیرا وویجر ۱ با 

مشکلی روبرو شده است.
به گزارش سایت DigitaLtrenDs، سیستم بیان و کنترل ارتفاع وویجر 
 aaCs می کند.  ارسال  زمین  به  را  عجیبی  داده های   )aaCs(  ۱
وظیفه دارد وویجر را در جهت درست نگه دارد و مطمعن شود که آنتن 
آن به سمت زمین بوده و داده ها را به محققان ارسال می کند. اما اکنون، 

aaCs داده هایی را  که نامعتبر هستند به زمین انتقال می دهد.
حال  در  با کمک سیگنال ها  فضاپیما همچنان  این  گزارش ها،  براساس 
انتقال اطالعات بوده و این موضوع باعث نشده که به حالت ایمن برود، 
بنابراین مهندسان مطمئن هستند که آنتن این کاوشگر فضایی جابجا 

نشده است.
سوزان داد مدیر این  پروژه گفت: » هر دوی این فضاپیما ها تقریباً ۴۵ 
سال سن دارند که بسیار فراتر از آن چیزی است که برنامه ریزان مأموریت 
پیش بینی کرده بودند. این دو فضاپیما همچنین در فضای بین ستاره ای 
با تشعشع باال  قرار دارد که هیچ فضاپیمایی قباًل در آن پرواز نکرده است؛ 
اما من فکر  برای تیم مهندسی وجود دارد.  بزرگی  بنابراین چالش های 
می کنم اگر راهی برای حل این مشکل با aaCs وجود داشته باشد، 

تیم ما آن را پیدا خواهد کرد. »
 تیم به نظارت بر پیام های ارسال شده توسط فضاپیما ادامه می دهد تا 
ببیند آیا مشکل از خود aaCs است یا یکی از سیستم هایی که داده ها 
را ارسال می کند. اما این بررسی مدتی طول می کشد زیرا وویجر ۱ فاصله 
زیادی تا زمین دارد. این فضاپیما در حال حاضر در فاصله ۲۳.۳ میلیارد 
کیلومتری از زمین قرار دارد و زمان زیادی طول می کشد تا سیگنال ها آن 
فاصله را طی کنند. در حال حاضر تقریبا دو روز طول می کشد تا سیگنال 

ارسال شود و پاسخ دریافت شود.

تشخیص زلزله در زیر آب با کمک 
کابل های اینترنتی

گیالن امروز- اخیرا یک مجله علمی اعالم کرد که کابل های اینترنت زیر 
دریا می توانند زلزله و سایر بالیای آبی همچون سونامی را تشخیص دهند. 
از این کابل های فیبر نوری می توان به طور موثر برای نظارت بر تغییرات 

آب و هوا نیز استفاده کرد.
به گزارش سایت faCt-fiLe؛ این کابل ها که توسط شرکت های مخابراتی 
در بستر دریاها نصب شده اند، می توانند به عنوان یک شبکه غول پیکر از 
حسگر های اعماق مورد استفاده قرار بگیرند. این تحقیق توسط آزمایشگاه 
ملی فیزیک انگلستان )nPL( و انجمن های مرتبط با آن انجام شده که 

دانشمندان انگلیسی و کانادایی این فیبر نوری را  آزمایش کردند.
چنین حسگر های اختصاصی، امروزه در برخی از نقاط جهان مورد استفاده 
قرار می گیرند. به گفته دکتر مارا از مؤسسه nPL، ۷۰ درصد از سطح 
بر فعالیت های آن، تمام  اما برای نظارت  زمین را آب تشکیل می دهد، 
ایستگاه های لرزه نگاری در خشکی هستند، زیرا نصب آن در زیر سطح 

آب بسیار گران است.
تخمین زده می شود که بیش از ۴۳۰ حسگر در سراسر جهان وجود دارد 
که مسافت ۱.۳ میلیون کیلومتری را پوشش می دهد. دکتر مارا بیشتر 
توضیح داد که فشار، دما و ارتعاشات به میزان بسیار کمی تأثیر می گذارند 
به همین علت  سرعت شگفت انگیزی که از کابل می رود را می توان با 

مانیتور های بسیار حساس اندازه گیری کرد.
او در ادامه گفت: اگر فرآیند مذکور به طور همزمان روی تعداد زیادی 
کابل اعمال شود، این ساختار به مجموعه بزرگی از زلزله یاب ها تبدیل 
می شود.همچنین  سنسور های کابلی به دلیل نزدیکتر بودن به کف دریا به 

راحتی می توانند کانون زلزله را بسیار صحیح تر شناسایی کنند.
گفتنی است که این تحقیق در های جدیدی را برای پیش بینی تغییرات 
اقلیمی و جلوگیری از بالیای طبیعی باز کرده  که  دانشمندان می توانستند 
مناطق دورافتاده ای را که در آن استفاده از روش های سنتی دشوار بود، 
تری  امن  آینده ی  بشریت  تحقیق جدید  این  با  امیدواریم  شروع کنند. 

داشته باشد.

گیالن امروز- پایان نامه فروشی پدیده جدیدی نیست، اما اینکه چه 
کسی و در چه زمانی با آن برخورد می کند هنوز مشخص نشده است.

قدیم تر ها در مدارس موضوع انشایی مطرح می کردند با عنوان »علم 
بهتر است یا ثروت؟«؛ دانش آموزان در هر مقطعی پاسخ این سوال را 
بی چون و چرا در انشای خود علم انتخاب می کردند و هر کدام برای 

خود دالیلی هم داشتند.
یکی از این دالیل این بود که اگر علم داشته باشی می توانی از طریق 

آن ثروت به دست آوری، اما با ثروت نمی توان علم خرید.
چند سالی است که این داستان شکل دیگری به خود گرفته است، 
تقریبا از دهه هشتاد شمسی امکان ندارد که به میدان انقالب تهران و 

محدده اطرافش بروی و تابلو های علم فروشی 
را در دستان افراد نبینی، در شهر های دیگر 
هم برای خودشان در یک میدان یا محله ای 
پاتوق دارند و هر کسی که خواهان خرید علم 

باشد به آنجا می رود.
قیمت هایش بستگی به نوع پایان نامه ای که 
می خواهی دارد و مقطعی که درس می خوانی، 
همه نوع موضوعی را ساپورت می کنند، حتی 
اگر بگویی پایان نامه ای با موضوع »موشک های 
نسل سوم و موتور حمل کالهک های اتمی« 

می خواهم نیز جواب شان مثبت است.
و  کجا  از  مقاله  فروش  داستان  نمی دانیم 
صورت  به  ابتدا  در  اما  شد،  شروع  چگونه 
زیرزمینی و پنهانی انجام می شد و حاال بسیار 

آشکار و بدون ترس.
برخوردی  مسأله  این  با  تاکنون  چرا  اینکه 
صورت نگرفته و همچنان پایان نامه فروش ها 
تأمل  جای  هم  می دهند  ادامه  خود  کار  به 

دارد.
علم پرور  جامعه ای  تنها  نه  کار  و  این کسب 
و دانش بنیان برای ما پرورش نمی دهد، بلکه 
افراد را تن پرور و تنبل فکری و جسمی هم 

بار می آورد و اگر مسووالن واقعا به دنبال جامعه ای جوان و پویا هستند 
قطعا باید با این مسأله مقابله کنند.

از دانشجویی که به راحتی و تنها با پرداخت مبلغی از جیب پدرش، 
تالش علمی را به قول جوانان این دوره دور می زند و هیچ قصدی برای 
یادگیری ندارد چگونه می توان انتظار پیشرفت علمی و تولید محصول 
دانش بنیان داشت؟ البته وجود این کسب و کار در مرکز پایتخت حتی 
برای افرادی که به دنبال کسب علم هستند بد است چرا که انگ تقلب 

و سرقت علمی به آن ها هم چسبانده می شود.
البته وقتی با صاحبان دفاتر فروش پایان نامه هم صحبت می شویم، 
حتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  بجر  که  می شنویم  آن ها  از 
آن ها  به  ساده  تحقیق  یک  برای  نیز  مختلف  مقاطع  دانش آموزان 
مراجعه می کنند و این اگر تنبل پروری و درد جامعه نیست پس نامش 

چیست؟
درد بزرگ تر آنکه اگر ساعتی را در این دفاتر بنشینیم شاهد حضور 
اساتید دانشگاه هم هستیم، البته نه تنها برای سفارش مقاله علمی 
بلکه در برخی موارد اساتید برای دریافت سفارش کار در این دفاتر 
حضور می یابند چرا که این مقاالت از سوی اساتید دانشگاه نوشته 
می شود و به فروش می رسد، به طوریکه اساتید برای امرار معاش با 
دفاتر فروش پایان نامه همکاری می کنند و حتی گاهی دانشجویان خود 

را ترغیب به خرید پایان نامه از مکان خاصی می کنند.
این مسأله موضوع جدیدی نیست و بار ها از سوی رسانه های مختلف 
به آن پرداخته شده و هر بار مسووالن در دوره های مختلف گفتند این 
موضوع فاجعه است و باید با آن برخورد شود؛ اما اینکه چه کسی و در 

چه زمانی باید با آن برخورد کند هنوز مشخص نیست.
آمار برخورد با متقلبان علمی

از سال ۱۳۹۷  اینگونه آمده که  ارائه شده است  البته در آماری که 
حسب مدارک و مستندات واصله، شکایاتی علیه سایت ها، کانال ها و 
گروه ها در فضای مجازی و اشخاص و مؤسسات فعال در زمینه تهیه 
آثار علمی متقلبانه که بالفعل یا بالقوه در این زمینه فعالیت داشتند، در 
دادسرای عمومی و انقالب تهران اقامه و پیگیری شده است، به نحوی 
که به طور میانگین در هر ۲ ماه، یک شکایت علیه مدیران چندین 
سایت، کانال های تلگرامی یا اشخاص و گروه هایی که از طریق تبلیغ 
در سطح شهر یا ارسال پیامک فعالیت می کردند در مرجع قضائی طرح 
و در مجموع تاکنون نسبت به ۴۰ شخص حقوقی، ۴۶ شخص حقیقی، 
۵۷ سایت و کانال های تلگرامی فعال غیر مجاز و تعداد ۱۳۸ رشته خط 
تلفن ثابت یا سیار اقامه شکایت شده است. شکایات مطروحه یا ورود 
به پرونده های مطروحه شامل موضوعاتی از جمله، تبلیغ فعالیت علمی 
غیر مجاز از طریق ارسال پیامک یا تبلیغ در فضای مجازی، تهیه یا 
فروش پایان نامه، مقاله و مدارک دانشگاهی یا جعل مدارک تحصیلی 
است که شامل ۱۵۰۰ مقاله، ۵۰۰۰ پایان نامه و رساله و تعداد زیادی 
مدارک تحصیلی جعلی دانشگاهی است. حسب مستندات و مدارک 
موجود و گزارش ضابطین، بیش از ۹۰ درصد قرارداد های تنظیمی 
مؤسسات با دانشجویان و مدارک جعلی دانشگاهی مکشوفه، مربوط به 
دانشگاه های غیردولتی و سهم بسیار کمی از این تخلفات یعنی کمتر 

از ۱۰ درصد به دانشگاه های دولتی اختصاص دارد.
این مسأله را از دانشجویان و اساتید دانشگاه نیز پیگیر شدیم.
دانشگاهیان درباره تقلب علمی چه می گویند؟

دانشگاه صنعتی شریف می گوید:  مهدی گلشنی عضو هیأت علمی 
مسأله نوشتن مقاله به این صورت فعلی توسط بیگانگان و غربی ها به 
ما تحمیل شد و فشار زیادی به دانشگاه ها وارد کرد به طوریکه اعضای 
هیأت علمی مجبور هستند که سالیانه ترفیع بگیرند و زمانی برای 
را خریداری می کنند،  مقاالت  بنابراین  ندارند  مقاله  تحقیقات  انجام 
من زمانی که عضو شورای عالی انقالب فرهنگی بودم بار ها و بار ها 
گفتم که این کار خطر دارد و به رفع نیاز های کشور منجر نمی شود 
این بزرگترین خطری است که ما با آن روبرو هستیم و باید اساتید 
اعتراض کرده و قانون را تغییر دهند، باید مقاالت در مجالت معتبر 
نوشتن  مسأله  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  می شود  داوری  که  داخلی 

کتاب هم مطرح باشد.
مدارا نصیری دانشجوی دکتری به مشکالت عمقی این مسأله اشاره 
می کند و می گوید: باید ابتدا مشکالت اساسی حل شود، یعنی فقط 
بحث دانشجو نیست موضوع این است که دانشجو شرایط و امکانات 
ندارد و حتی یک آزمایشگاه برای تحقیق روی پایان نامه ندارد، من 
خودم برای تحقیق روی پایان نامه ام ازمایشگاهی را تدارک دیدم و 

بقیه دانشجویان هم از آن استفاده می کنند.
دانشگاهش  در  را  تحقیق  شرایط  که  دانشجویی  می دهد:  ادامه  وی 
ندارد و برای کار ۲۸ روزه ۶ باید ۶ ماه معطل شود و هزینه دو ترم را 
بپردازد، سعی می کند به هر طریقی که شده کارش را سریع تر انجام 

دهد تا هزینه یک ترم را پرداخت کند.
سوق  سمت  این  به  را  دانشجو ها  اساتید  خود  حتی  وی،  گفته  به 
ایجاد شده خود مسووالن  انقالب  مانند میدان  اگر جایی  می دهند، 
این کار را کرده اند، کدام دانشگاه ما  ناخواسته  یا  اساتید خواسته  و 
آموزش مقاله نویسی دارد؟ در کدام واحد دانشگاهی پروپوزال نویسی 
است  نامه  پایان  موضوع  این  می گویند  دانشجو  به  می دهند؟  یاد 
دکتری  دانشجوی  به  دهند  آموزش  قبل  از  آنکه  بدون  بنویس،  برو 
می گویند باید مدرک آیلتس داشته باشی، اساتید برای دانشجو زمان 
نمی گذارند و اینگونه می شود که دانشجو به سمت میدان انقالب و 

خرید پایان نامه می رود.
درباره  همدان  آزاد  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  شفاعتی  رضا  محمد 
تلقب علمی می گوید: این موضوع برای امروز و دیروز نیست، نزدیک 
به ۲۰ سال که این پدیده در کشور ما وجود دارد و سرمنشأ آن خیابان 
انقالب تهران است؛ اما اینکه دلیل این کار چه چیزی است می توان 
گفت بروکراسی های نظام آموزشی ما سبب دلزده شدن دانشجویان از 
تحقیقات کاربردی می شود چرا که در صورت انجام تحقیق کاربردی 
داشته  کاربرد  که  است؛  هزینه برتر  و  تحصیلی شان طوالنی تر  مسیر 
باشد و در نهایت بتوانند از ان استفاده کنند در جهت درامد زایی و 
ایجاد کسب و کار شده است، عمدتا وجود این کار ها طوالنی شدن 
ادامه  دیگر  و کشور های  ایران  مقایسه  با  وی  است.  تحصیلی  مسیر 
تا  کنند  تحقیق  که  دارد  وجود  دید  این  کشور ها  بقیه  در  می دهد: 
بتوانند در برای ایجاد کسب و کار، راهی برای آینده روشن پیدا کنند.

زهرا ابوشهاب مدرس دانشگاه علمی کاربردی نیز می گوید: در رابطه 
با این موضوع باید بگویم که چه در دانشگاه آزاد و چه دولتی آنچه که 
مشخص است اینکه فراتر از آنچه استاد درس می دهد از دانشجویان 
می خواهند، دانشجو تمام مراحل و شیوه ها را بلد نیست پس مجبور 
ما  آموزشی  نظام  اینکه  بیان  با  وی  کند.  پرداخت  هزینه  می شود 
بیشتر از اینکه استعداد  پرور باشد مدرک پرور است، ادامه می دهد: 
متاسفانه نوع سیستم آموزشی ما دانشجو را موظف می کند که برای 
فارغ التحصیلی مقاله بدهد، فرایند چاپ مقاالت علمی پژوهشی در 
isi خودش هفت خان رستم است، خود دانشجویان که اکثریت زبان 
از  انگلیسی خوبی ندارد مجبور میشوند به این سمت بروند، بعضی 
مقاله  مسیر  این  از  نجات  و  التحصیلی  فارغ  برای  صرفا  دانشجویان 

می دهند که حتی به موضوع مقاله خودشان هم اشراف ندارند.
می گوید:  باره  این  در  نیز  بنیان  دانش  شرکت  مدیر  درزی  مهدی 
دانشگاه های ما نمره محور و قبولی محور هستند در حالیکه دانشگاه 
بار بیاورد، اما چون مالک نمره است و همه  باید دانشجو را محقق 

می خواهند سریع فارغ التحصیل شوند مجبور به تقلب علمی می شوند.
 به اساتید ایمیل می زنند و پیشنهاد مقاله تقلبی می دهند

محمدرضا دلیری معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه 
برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی باید برخورد ها به صورت رسمی و 
حقوقی انجام شده و پیگیری حقوقی باشد، می گوید: درباره ارائه مقاله 
به اساتید دانشگاه ایمیل می زنند و هویت شان هم معلوم است، ولی 

برخوردی صورت نگرفته است.
وی ادامه می دهد: البته اینگونه تقلب ها ممکن است در دانشگاه های 
به  ارزیابی ها  باالتر  سطح  دانشگاه های  در  شود،  انجام  پایین  سطح 
ارزیابی  تز ها  دکتری  دوره  در  خصوص  به  می گیرد  صورت  درستی 

می شود و مقاله به عنوان شرط دفاع است، اما ارزیابی لزوماً به ارائه 
مقاله نیست، در کشور های دیگر نیز ارزیابی به همین صورت است به 

طور مثال در اروپا اصل کار داوری می شود.
اقدامات وزارت علوم برای مقابله با تقلب علمی

امور مجلس وزارت علوم تحقیقات  و  مرتضی فرخی معاون حقوقی 
درباره  می گوید:  علمی  تقلب  پدیده  با  مقابله  درباره  نیز  فناوری  و 
مقابله با تقلب علمی از زمان آغاز به کار دوره جدید، این مسأله با 
جدیت بیشتری دنبال می شود به گونه ای که به طور متوسط شکایات 
مطروحه علیه سایت ها و کانال ها، گروه ها، موسسات و اشخاص مرتبط 
با فعالیت های غیرمجاز بیش از ۲ برابر شده و مکاتبه با شرکت های 
خدمات ارتباطی تلفن همراه ایرانسل، رایتل و همراه اول در خصوص 
حاوی  انبوه  پیام های  ارسال  از  جلوگیری  و  مصوب  قانون  به  توجه 
تبلیغات غیر مجاز علمی نیز یکی از اقدامات پیشگیرانه این معاونت 

است. 
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری تأکید 
می کند« مکاتبه با شهرداری تهران درباره عدم صدور مجوز تبلیغ در 
فضای شهری و جمع آوری و پاک سازی آثار تبلیغات غیر مجاز علمی 
دانشگاه های کشور  روسای  با  مکاتبه  و  اعالنات  تابلو های  و  معابر  از 
درباره لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله با تهیه آثار علمی از طریق 
کمیته اخالق در پژوهش یا هیأت تخلفات انضباطی و همچنین معرفی 
نماینده حقوقی خود به دادسرا های عمومی مراکز استان یا شهرستان 
برای آموزش و اخذ گواهی به عنوان ضابط خاص از اقدامات پیشگیرانه 

این معاونت است.
یا  افراد  با  که  متخلفی  دانشجویان  اسامی  اعالم  می دهد:  ادامه  وی 
مؤسسات غیر مجاز قرارداد تهیه مقاله یا پایان نامه منعقد کرده اند 
مکاتبه  و  قانونی  اقدام  برای  آزاد  دانشگاه  و  مربوط  دانشگاه های  به 
و  دانشجویان  امور  سازمان  کشور،  آموزش  و  سنجش  سازمان  با 
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی درباره تکمیل وضعیت 
دانشجویانی که اطالعات آن ها در قرارداد موسسات غیر مجاز ناقص 
بوده نیز از اقدامات پیشگیرانه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت 

علوم تحقیقات و فناوری است.
راهکار های وزیر علوم برای خشکاندن ریشه تقلب علمی

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم نیز در جلسه معرفی برنامه هایش به 
مجلس برای وزارت، گفته بود: اقدام محوری اول بنده برای حل این 
در  دانشجویان  رساله های  و  نامه ها  پایان  انجام  نظام  اصالح  معضل، 
مقاطع تحصیالت تکمیلی است، وقتی انجام یک پایان نامه یا رساله در 
قالب نیاز و محور مرتبط با حل مشکالت جامعه، صنعت و در راستای 
برنامه جهت دار علمی عضو هیات علمی و دانشگاه باشد، امکان پایان 

نامه فروشی یا مقاله فروشی به حداقل می رسد.
ماموریت گرا  و  محور  نیاز  اصلی ام  برنامه های  از  یکی  بود:  گفته  وی 
کردن پایان نامه ها و رساله ها در دوره های تحصیالت تکمیلی است و 

از این طریق ریشه این معضل را خواهیم خشکاند.
برای لمس بهتر پایان نامه فروشی از سوی مسووالن، آن ها را در یک 
روز عصر بهاری به گشتی در خیابان های اردیبهشت، ۱۲ فروردین، 
ساختمان  بهمن،  ساختمان  در  انقالب  میدان  محدوده  و  ابوریحان 
۳۱۰، کتابسرای اندیشه، تاالر و بازار بزرگ کتاب، ساختمان فروزنده و 

پاساژ نبوت دعوت می کنیم.

اینجا علم می فروشند


