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منبع: درگاه الكترونيک پژوهشكده شورای نگهبان
در مقدمه گزارش اينگونه آمده است: خانواده از اركان اساسي و بنيادين جامعه 
و اولين شالوده حيات جمعي است و موجب استمرار و بقاي نوع بشر مي شود و 
وظايف متعددي مانند فعاليت هاي اقتصادي، تربيتي و اجتماعي را بر عهده دارد. 
اهميت خانواده و محوريت آن در شكل گيري زندگي اجتماعي بشر همواره به گونه 
اي بوده است كه هيچيک از مكاتب سياسي، اجتماعي، فلسفي و نيز بنيادهاي 
فكري از پرداختن بدان دريغ نورزيده اند و در هيچ عصري انسان از انديشيدن در 
اصول و قواعد و نحوه استحكام بخشيدن به اركانش بي نياز نبوده است. خانواده در 
طي تاريخ بشر كاركردهاي متفاوت و گوناگوني داشته است؛ از كاركردهاي مهم 
خانللواده در عرصه اجتماعي انتقال ارزش ها، هنجارها و ميراث فرهنگي جامعه 
اسللت. خانواده در زمره عمومي ترين سللازمان هاي اجتماعي است و بر اساس 
ازدواج دو جنس مخالف شكل مي گيرد و كاركردهاي گوناگون اجتماعي، حقوقي، 
رواني، اقتصادي، تربيتي و... دارد. از جمله كاركردهاي خانواده، كاركرد اجتماعي 
آن است؛ در اين مورد بايد گفت به لحاظ اجتماعي چنانچه فردي تحت صيانت 
و تربيت همه جانبه محيط خانواده قرار گيرد، اين مهم خدمتي بزرگ به شمار 
مي رود و آن شخص در زندگي مستقل خود در آينده - كه طبعاً خارج از خانه 
شكل مي گيرد- از هر گونه خطري اعم از خطرهاي اعتقادي، اخالقي، فرهنگي، 
اجتماعي و غيره در مصونيت قرار خواهد گرفت.  همچنين تشكيل نهاد خانواده 
ضمن اينكه موجب آسايش و آرامش انسان و موجب دلبستگي بيشتر به حيات 
اجتماعي خواهد شد، موجب مي شود رابطه جنسي و توالد و تناسل در آن منظم 
و بر اساس صحيح استوار باشد؛ در غير اين صورت جامعه اي كه رابطه جنسي در 

آن آزاد و بي بند و بار باشد، با فساد و تباهي دست به گريبان خواهد بود. عالوه بر 
كاركرد اجتماعي، اهميت نهاد خانواده را مي توان از ابعاد و زواياي مختلف ديگر 
نيز واكاوي كرد؛ به لحاظ سياسي خانواده در حفظ و گسترش قدرت ملي نقش 
مؤثري ايفا مي كند، به طوري كه رابطه نزديک و تنگاتنگي بين هويت ملي، قدرت 
ملي و خانواده وجود دارد و سستي و تباهي خانواده ها انحطاط جامعه و ملت را 
در پي خواهد داشت.  در اين زمينه ژوسران دانشمند بزرگ فرانسوي مي گويد: 
تاريخ به ما مي آموزد كه تواناترين ملت ها مللي بوده اند كه خانواده در آنها قوي 
ترين سازمان را داشته است و نيز تاريخ از سستي روابط خانوادگي در دوره هاي 

انحطاط خبر مي دهد. 
به طور معمول در كانون خانوادگي اسللت كه نخسللتين آثار بدي و انحطاط 
پديد مي آيد، پيش از آنكه در سازمان گسترده تر و تواناتر دولت ظاهر شود. 
به لحاظ مسللائل تربيتي، خانواده از موضوعات مهم و حساسللي است كه با 
زندگي تمام مردم و سرنوشللت آنان ارتباط تنگاتنگي دارد و هرگز نمي توان 

آن را در رديف قضاياي ثانويه و غيرضرور قرار داد. 
در مبحث اول گزارش با عنوان مفهوم خانواده و جايگاه آن در انديشه اسالمي 
اينگونه آمده اسللت: خانواده در زبان فارسي به معناي اهل خانه، اهل البيت، 
خانللدان و تيره و مجموعه افراد داراي پيوند سللببي كه در زير يک سللقف 
زندگي مي كنند آمده است. مترادف واژه خانواده در زبان عربي االسره است 
كه اين واژه در معاني متفاوتي بيان شده است؛ ابن منظور در معناي اين واژه، 
خانواده را سللپر آهنين و براي مرد نيروي مطمئن معنا كرده اسللت: خانواده 
همان عشيره و خاندان او است، زيرا كه با ايشان قدرتمند مي شود. از واژگان 
مترادف ديگر خانواده در زبان عرب ميتوان به عائله، عشيره، اهل، اهل بيت، 

قبيله و آل اشاره كرد. در قرآن كريم نيز واژه خانواده استعمال شده است؛ 
نزديللک ترين واژه قرآني براي خانواده اهل اسللت كه به صورت مضاف براي 

خاندان حضرت ابراهيم و خاندان پيامبر اسالم به كار رفته است. 
در مبحث دوم گزارش با عنوان وظايف دولت در قبال نهاد خانواده اينگونه آمده 
است: خانواده از نهادهاي اساسي و حياتي جامعه است؛ در توضيح بيشتر بايد 
گفت بنيادي بودن خانواده، ثابت بودن، مقدس بودن، فرازماني و مكاني بودن 
خانواده، برتر بودن و متفاوت بودن تشكيل خانواده، سبب شده است كه در نظام 
حقوقي برخي كشورها، ازدواج و تشكيل خانواده از موضوعاتي كه صرفاً بايد در 
حقوق خصوصي به آن پرداخته شللود، خارج شده، و به دليل منفعت عمومي 
فوق العاده آن - كه در قسللمت قبل به آن اشللاره شللد- به موضوعي اساسي 
درآيد كه در حوزه مسائل حقوق عمومي قرار گيرد و دولت ها را - بدون آنكه 
بحث جايگزيني دولت به جاي خانواده مطرح شود - ملزم و موظف به اقدامات 
حقوقي در راستاي تشللكيل خانواده و صيانت از حريم آن كند. در اين زمينه 
صاحبن ظران و قانون اساسللي جمهوري اسللالمي ايران از اين واقعيت غافل 
نمانده و دولت را موظف به اقدامات حقوقي مرتبط با خانواده كرده اند. پاسداري 
از قداست خانواده، استواري و استحكام بخشي خانواده و حمايت از نهاد خانواده، 

از جمله وظايفي است كه دولت ملزم به تحقق آن مي باشد.
در گفتار اول گزارش با عنوان تنظيم قوانين و مقررات بر پايه اخالق و حقوق 
اينگونه آمده اسللت: بر اساس اصل 10 قانون اساسي، نخستين وظيفه دولت 
تنظيم قوانين و مقررات خانواده بر پايه اخالق و حقوق اسالمي است. در اين 
مورد بايد گفت قواعد حاكم بر خانواده آميزه اي اسللت از حقوق و اخالق، از 
آنچه هسللت و از آنچه بايد باشد. نويسللنده حقوق همين كه به خانواده مي 
رسد، فنوني را كه از پيش آموخته است نارسا و پاي استدالليان را چوبين مي 
بيند. حق نيز همين اسللت، زيرا به دشواري مي توان عواطف انسان و بازتاب 
هاي طبيعي او را در قالب قواعد حقوقي محصور كرد. واژه اخالق جمع خلق 
و در لغت به معناي عادت، طبع و سللجيه اسللت و در اصطالح اخالق عبارت 
اسللت از ملک هاي نفسللاني كه موجب صدور افعال به آساني و بدون نياز به 
تفكر و تأمل مي شللود و ملكه، كيفيتي اسللت نفسللاني كه دير و به كندي، 
زوال مي پذيرد. اهميت فضايل و مكارم اخالقي به اندازه اي اسللت كه بدون 
اخللالق و تزكيه نفس، نمي توان مردم را به اجراي حقايق، عمل به فرايض و 
رعايت حقوق وادار كرد. آنان كه آراسته به مكارم اخالقي نيستند، نمي توانند 
با ارزش ها، هنجارها و احكام ديني پيوند داشللته باشند و ارتباط با همه اين 
حقايق در سللايه تواضع، خشوع و انصاف ميسر است. از اين رو پيامبر گرامي 

اسالم هدف بعثت خود را كامل كردن ارزش هاي اخالقي اعالم مي كند.
در گفتللار دوم گزارش با عنللوان حمايت از نهاد خانواده اينگونه آمده اسللت: 
برداشتن موانع ازدواج و تسهيل ازدواج جوانان از جمله وظايف و تكاليف دولت 
در راسللتاي حمايت از نهاد خانواده و اسللتواري و اسللتحكام آن است. يكي از 
انديشللمندان مسلمان در اين زمينه ميگويد: بر جامعه و دولت تكليف است 
كه هر گونه مانع را از جلوي ازدواج بردارند و طرق و وسايل آن را آسان سازند 
و از خانواده و رعايت آن حمايت كنند. از مهم ترين موانع پيشللروي تسهيل 
ازدواج، مشكالت فرهنگي و آموزشي و پايين بودن آگاهي هاي عمومي درباره 
ابعاد و زواياي گوناگون ازدواج به خصوص جايگاه نهاد خانواده در ايجاد فضاي 
توأم با معنويت و اخالق در جامعه است كه در اين زمينه دولت موظف است به 
تبليغات فراگير و صحيح آموزه هاي دين در باره ابعاد و جوانب مختلف ازدواج 
و تشكيل خانواده با بهره گيري از ابزارهاي مختلف به خصوص هنر به منظور 
افزايش آگاهي هاي عمومي از طريق اسللتفاده صحيح از مطبوعات و رسللانه 
هاي جمعللي و گروهي همت گمارد.  همچنين تقويت آموزش و پژوهش از 
طريق تأسيس يا تقويت مراكز تحقيقاتي و تعليم و تربيت و تشويق محققان 
حوزه خانواده را به عنوان خطوط اصلي سياسللت هاي فرهنگي، آموزشي و 
عملي ترسيم كند. از ديگر موانع و مشكالت تشكيل خانواده و ازدواج، موانع 
اقتصادي اسللت؛ از اينر و در اجراي اصل 10 قانون اساسللي دولت تعهدات 
ويژهاي را بر عهده دارد كه تأمين نيازهاي اساسللي خانواده از جمله آنها به 
شمار مي رود.  در اين زمينه در اصول متعدد قانون اساسي تأمين نيازهاي 
اساسي خانواده ها از جمله مسكن، تأمين اجتماعي، برطرف كردن نيازهاي 
اقتصادي مانند خوراك، پوشللاك، اشتغال و در اختيار قرار دادن وسايل كار 

وظيفه دولت خوانده شده است.
بند دوم: فراهم آوردن مقدمات ازدواج آسان

گفتار سوم: پاسداري از قداست خانواده
گفتار چهارم: استحكام بخشيدن به نهاد خانواده

در جمع بندي گزارش اينگونه آمده است: نظام حقوقي اسالم به عنوان مكتبي 
انسان ساز با اصل و محور قرار دادن كانون خانوادگي، بيشترين عنايت را به تكريم، 
تنزيه و تعالي خانواده دارد و اين نهاد مقدس را كانون تربيت، مهد مودت و رحمت 
دانسته و به منظور حفظ و حراست دقيق و مستمر از آن، قوانين جامعي را در اين 
زمينه وضع كرده اسللت. در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز به تبعيت 
از آموزه هاي ديني به نهاد مقدس خانواده نگاه ويژه اي شللده است؛ ثابت بودن، 
مقللدس بودن، فرا زماني و مكاني بودن خانواده، برتر بودن و متفاوت بودن آن از 
ساير واقعيت هاي اجتماعي سبب شده است كه در قانون اساسي توجه به نهاد 
خانواده از موضوعاتي كه صرفاً بايد در حقوق خصوصي بدان پرداخته شود، خارج 
شده، و به صورت موضوعي اساسي درآيد و در حوزه مسائل حقوق عمومي قرار 
گيرد و دولت ها را به اقدامات حقوقي متعددي وا دارد كه از مهم ترين اين وظايف 
مي توان به تنظيم قوانين و مقررات خانواده بر پايه اخالق و حقوق اشللاره كرد. 
از جمله وظايف ديگر دولت در قبال خانواده بر اساس قانون اساسي، پاسداري از 
قداست خانواده، استواري و استحكام بخشي خانواده و حمايت از نهاد خانواده است 

كه اين وظايف بايد بر پايه حاكميت اخالق و حقوق باشد.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راسللتای بحث و بررسی پيرامون عنوان تهيه و ارائه 

شده است؟ خير
- آيا نام دسللت اندركاران تهيه و انتشللار گزارش بطور كامل شامل نام و نام 
خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نشللانی پست الكترونيک در گزارش قيد 

شده است؟ خير
الف( چكيده 

- آيا چكيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ گزارش فاقد چكيده است.
- اگر چكيده به تنهايی مورد بررسللی قرار گيرد، آيا به اندازه كافی خالصه و 

چكيده كل مقاله است؟ گزارش فاقد چكيده است.
- آيا چكيده گزارش دارای بخش واژگان كليدی است؟ گزارش فاقد چكيده 

است.
ب( فهرست

- آيا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصيلی است؟ گزارش دارای فهرست 
اجمالی است.

- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرست جداگانه اند؟ خير
- آيا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص، مكان ها و ... است؟ خير

پ( مقدمه 
- آيللا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی از مشللكل 

موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ خير
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيا از واژگان كليدی و اصطالحات مهم گزارش تعاريف مشخص ارائه شده 
است؟ خير

- آيا پيشللينه تاريخی بحث مورد نظللر در منابع معتبر داخلی و خارجی در 
گزارش مطرح شده است؟ خير

ت( روش كار 
- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد اسللتفاده شللده است؟ روش گزارش، 

توصيفی و اقتباسی از منابع كتابخانه ای است.
- آيا روش های انتخاب شللده توسط نويسللندگان قادر به پاسخ به سواالت 

تحقيق می باشد؟ خير
- آيا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خير

- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشللابه توسط محققين ديگری انجام شود، می 
تواند همين نتايج را در پی داشته باشد؟ خير

ث( يافته ها 
- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ مطالب جمع آوری شده كنار 

هم آورده شده است.
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آيا روش های آماری مناسللب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش های 
آماری است.

- راستی آزمايی نتايج گزارش از طريق كدام آزمون انجام شده است؟ گزارش 
فاقد روش های آماری است.

- آيا نتايج گزارش از روايی و پايايی قابل قبول برخوردار است؟ گزارش فاقد 
روش های آماری است.

ج( بحث 
- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ بله

- آيا نويسللندگان مشخصا بيان كرده اند كه فرضيه آنها در اين مطالعه ثابت 
شده يا نه؟ خير

- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشللابه پيشين در اين زمينه مقايسه 
شده است؟ خير

- آيا محدوديت های مطالعه ذكر شده است؟ خير
- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيشنهاداتی ارائه شده است؟ خير

چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير
- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شللكل ارائه شللده اسللت؟ گزارش فاقد 

جدول، نمودار و تصوير است.
- آيا جدول ها، نمودارها و شللكل ها ويژگی های كليدی مطالعه را نشان می 

دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و تصوير است.
- آيا تصاوير، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای باالنويس و 

زيرنويس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و تصوير است.
ح( پيوست ها

- آيا پيوست های گزارش حاوی اطالعات مفيد است؟ گزارش فاقد پيوست است.
- آيا پيوست ها به كسب آگاهی بيشتر در مخاطبان كمک می كند؟ گزارش 

فاقد پيوست است.
- آيا پيوسللت ها حاوی فرم ها و اسللناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد 

پيوست است.
خ( منابع

- آيا منابع كافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله
- آيا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله

- آيا منابع مهم و كليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خير
- شيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی

- آيا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه كرده است؟ خير
- آيللا گزارش از منابع بين بخشللی و بين رشللته ای داخلی و خارجی معتبر 

استفاده كرده است؟ خير

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يک كل سللامان مند را تشكيل می دهد؟ گزارش با توجه به روش 
توصيفی و اقتباسی كه دارد نتوانسته است از خانواده يک كل سامان مند بر طبق 
اصل دهم قانون اساسللی ارائه كند. گزارش مطلبی در باره مبانی، تحليل، نظام، 

جمهوری اسالمی و ايران و جايگاه خانواده در اين منظومه ارائه نكرده است.
- آيا گزارش برای ساماندهی محتوايی خود مدل مفهومی ارائه كرده است؟ خير

- آيا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با سواالت مشخص است؟ خير
- آيا عناوين موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خير

- آيا بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام 
شده است؟ بله

- آيا در پايان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ خير
- آيا گزارش دارای بخش نتيجه گيری يا جمع بندی نهايی است؟ خير

ب( نوآوری
- آيا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظريه پردازی و انديشه 

ورزی است؟ خير
- آيا گزارش مدعی صورت بندی جديد از مبانی نظری قديمی است؟ خير

- آيا در گزارش توانايی های نوين فناورانه وجود دارد؟ خير
- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا خدمات جديد است؟ خير

- آيللا محتوای گللزارش دارای توانايللی خاص در ايجاد يا گسللترش گفتمان 
اجتماعی را دارد؟ بله

- آيا خواندن اين گزارش تفكر نقادانه را ترغيب می كند؟ بله
پ( اهميت

- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش كافی است؟ خير
- آيللا چينش مطالب در گزارش بر اسللاس درجه اهميللت موضوعات و وزن 

محتوايی آنها انجام شده است؟ خير
- آيا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولويت دار توجه شده است؟ خير

ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن
- آيا متن گزارش روان و سليس است؟ خير

- آيا در گزارش مطالب به روشللنی توانسللته اند موضوعللات مرتبط با خود را 

مطرح كنند؟ بله
- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ خير

ث( جامعيت
- آيا گزارش به لحاظ موضوعی جامعيت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش 
مللی دهد؟ بر خالف عنوان گزارش، محتوای گزارش صرفا در حوزه فقه و امور 
دينی تدوين شده است كه از جامعيت الزم و كافی و مناسب برای شرح اصول 

قانون اساسی برخوردار نيست.
- آيا اسللتفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانسللته است به همه جانبه 

بودن گزارش كمک كند؟ گزارش فاقد تصوير، نمودار و جدول است.
- آيا مؤلف از ساختارها و كلمات رايج در متون علمی و نيز سبک نويسندگی 

استفاده كرده است؟ خير
- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير

- آيا گزارش برای كمک به درك جامع، الگو يا مدلی خاص برای ساده سازی 
روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه كرده است؟ خير

ج( اعتبار 
- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه است؟ خير

- آيا شللواهد، منابع و اسللتدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم و 
كافی برخوردار است؟ خير

- آيا اعتبار علمی گزارش از سوی يافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 
تاييد می شود؟ نامشخص

ارزیابی اجتماعی گزارش
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه كسللانی خواهند بود؟ اين گزارش برای 
آگاهی اعضای شورای نگهبان تدوين شده است.

- آيا انتشللار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان قرار گرفته است؟ 
نامشخص

- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيشللتر در رابطه با موضوع تخصصی 
ترغيب می كند؟ نامشخص

- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف كردن نيازهای مخاطبان و ذينفعان خود را 
دارد؟ نامشخص

ب( تاثيرگذاری اجتماعی
- آيا گزارش در بحث پيرامون پديده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول 
برخوردار است؟ در گزارش از وضعيت خانواده پس از 40 سال ار تصويب اصل 
دهم و وضعيت آسلليب های اجتماعی خانواده شامل، افزايش روزافزون طالق، 
كاهش ازدواج، افزايش سن ازدواج، كودكان طالق و زنان سرپرست خانوار و ... 

مطالبی ارائه نشده است.
- آيا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد نياز برای فهم خود 

را به مخاطبان ارائه كرده است؟ خير
- آيا گزارش برای علل و آثار مشكالت متعدد موجود در زندگی مردم تحليل 

مناسبی ارائه كرده است؟ خير
- آيا گزارش برای حل مشكالت زندگی مردم دارای طرح اجرايی با پيشنهادهای 

مشخص و مستدل است؟ خير
- آيا گزارش برای كارآمدی راهكارهای پيشللنهادی خود برای حل مشللكالت 

زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را پيشنهاد كرده است؟ خير
- آيا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين شده خود را محقق 

سازد؟ خير
- آيا ناشللر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پيرامون 

گزارش منتشر كرده است؟ نامشخص
- آيا گزارش نسللبت خود را با اسناد فرادسللت و فرودست كشور معين كرده 

است؟ خير
- آيا گزارش مطالبی پيرامون كارآمدی و عملكرد قوانين مرتبط با موضوع بحث 

خود را ارائه كرده است؟ خير
- آيا انتشار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ 

نامشخص
پ( نيازمحوری

- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درسی، كمک درسی و عمومی( را 
تأمين خواهد كرد؟ نيازهای عمومی

- آيللا گزارش توانايی علمللی و عملی برای تفكيک نللوع نيازهای مخاطبان 
)خالءها، كمبودها، تهديدها، آسيب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت 
ها و اولويت ها( و برنامه ريزی و اجرای برنامه های متناسللب با آن را )برنامه 
های ايجادی، جبرانی، پيشگيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندسازی، ارتقايی، 

تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آيا توانايی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياستگذاری و سازماندهی مرتبط 
بللا موضوع برای رفع سللطوح گوناگون نيازهای مخاطبللان در گزارش وجود 

دارد؟ خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آيا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی است؟ نامشخص
- آيللا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سللوی منابع علمی معتبر 

است؟ نامشخص
ت( تقدير و تشكر

- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در كار )اعم از امور 
علمی و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خير

- آيللا گزارش در مجامللع علمی داخلی و خارجی مللورد تقدير قرار گرفته 
است؟ نامشخص

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ويراستاری فنی 

- آيللا تعداد كلمات و صفحات گزارش برای بيان كامل موضوع گزارش كافی 
است؟ خير

- آيا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ خير
- آيا نوع صفحه آرايی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشيه ها، سرصفحه 

و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ خير
- آيا آيين نگارش واژگان و جمالت بر اسللاس زبان فارسللی معيار در تدوين 

گزارش رعايت شده است؟ خير
- آيا در گزارش برای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، معادل سازی مناسب 

انجام شده است؟ خير
- آيا نشانه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط تيره، ويرگول نقطه 

و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ خير
ب( ويراستاری علمی 

- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله
- آيا ناظر يا ويراستار تخصصی به وظايف خود عمل كرده است؟ خير

- آيللا گزارش از زمان انتشللار چاپ اول تاكنون بروزرسللانی شللده اسللت؟ 
نامشخص

- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آيا محتوای گزارش نياز به اضافه كردن مطالب دارد؟ بله

- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟ بله
ج( ويژگی های خاص

- آيا گزارش دارای ويژگی های خاص مانند كادر های خالصه پيام، سخنان 
بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير

- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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 چالش قانون گزارشهای پژوهشی 
 پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، 

نقد و بررسی )53( میکند: 

خطر در کمین خانواده 

 اشاره: پژوهش���کده شورای نگهبان، بازوی تحقیقاتی 
ش���ورای نگهب���ان در انجام وظایفی اس���ت که قانون اساس���ی 
جمهوری اس���امی ایران بر عهده این ش���ورا قرار داده است. 
گ���زارش های پژوهش���ی یک���ی از مجموعه آثار علمی منتش���ر 
ش���ده از س���وی این پژوهش���کده اس���ت که توس���ط گروه های 
علمی پژوهشی شاغل در آن انجام شده است. گزارش های 
پژوهش���ی معموال به مفاهی���م پایه مرتبط با وظایف ش���ورای 
نگهب���ان می پردازد. چالش قانون ضم���ن اعام آمادگی برای 
انعکاس متن جوابیه پژوهشکده شورای نگهبان، پیشاپیش 
از حسن توجه و پیشنهادات سازنده اندیشمندان و نخبگان 
سپاس���گزاری می کند. این نوش���تار به معرفی، نقد و بررسی 
گزارش پژوهشی تحليل مباني نظام جمهوري اسامي ايران: 
تحلي���ل مبان���ي اصل دهم قانون اساس���ي می پ���ردازد که هم 

اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شهردارى اسالمشهر 

شهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1399 از محل اعتبارات شهردارى 
حقوقى  اشخاص  از  بدینوسیله  نماید.  واگذار  عمومى  مناقصه  طریق  از  را  ذیل  هاى  پروژه  اجراى 
واجد شرایط داراى رتبه بندى دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به اداره 
قراردادهاى شهردارى اسالمشهر مراجعه نمایند. ضمنًا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز 
مناقصه  برنده  عهده  به  روزنامه  در  آگهى  درج  هزینه  بود.  خواهد  دوم  نوبت  آگهى  چاپ  از  پس 

خواهد بود.

* مهلت دریافت اسناد: 99/3/27 الى 99/4/7
* مهلت تحویل اسناد: 99/4/8

نوبت اول: 99/3/20
نوبت دوم 99/3/27

عنوان پروژهردیف
مبلغ اعتبار 
(ریال)

ردیف 
بودجه

مدت 
اجرا

مبلغ تضمین 
(سپرده به 
ریال)

حداقل 
پایه و 
رشته

ترمیم و لکه 1
گیرى آسفالت 
معابر منطقه یک

5 راه3500/000/000ماه10/000/000/00033011

2
جدولگذارى و 
روسازى معابر 
منطقه  دو

5 راه6750/000/000ماه 15/000/000/00033019/8

همسطح سازى 3
معابر منطقه یک

5 ابنیه3400/000/000ماه8/000/000/00033022

همسطح سازى 4
معابر منطقه دو

5 ابنیه3400/000/000ماه8/000/000/00033024

همسطح سازى 5
معابر منطقه سه

5 ابنیه3500/000/000ماه10/000/000/00033025


