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«چالش قانون» گزارشهای پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی ،نقد و بررسی ( )98میکند

تحليل مبانی اصل هجدهم قانون اساسی
حمزه سیدالش��هداء عموی پیامبر داده ش��د تا ایشان اولین پرچمدار اسالم
به حس��اب آین��د .نقش پرچم در طول تاریخ به عن��وان نماد قدرت و اتحاد
و همبس��تگی گ��روه و صاحب پرچم به عنوان فرد ش��جاع و مورد اعتماد و
برجس��ته آن گروه باعث شده است تا پرچم در ادبیات به عنوان استعاره ای
اش�اره :پژوهش�کده ش�ورای نگهبان ،ب�ازوی تحقیقاتی
از ق��درت و اقتدار به ش��مار آید .چنانچه در قرآن کری��م نیز پس از توصیه
ش�ورای نگهب�ان در انج�ام وظایفی اس�ت که قانون اساس�ی
جمهوری اسلامی ای�ران بر عهده این ش�ورا قرار داده اس�ت.
به اطاعت از خداوند و رس��ول در آیه  12س��وره انفال ،مسلمانان را از نزاع و
گزارش های پژوهش�ی یکی از مجموعه آثار علمی منتشر شده
اختالفات ،برحذر داش��ته و آن را باعث ضعف و از بین رفتن قدرت و اقتدار
از س�وی این پژوهش�کده اس�ت که توس�ط گروه ه�ای علمی
مسلمانان دانسته است و برای این منظور از عبارت و تذهب ریحکم استفاده
پژوهش�ی شاغل در آن انجام شده است .گزارش های پژوهشی
شده است.
معم�وال ب�ه مفاهیم پایه مرتب�ط با وظایف ش�ورای نگهبان می
در مبحث س��وم گزارش با عنوان مبنای فقهی اساس��ی سازی اصل هجدهم
پردازد« .چالش قانون» ضم�ن اعالم آمادگی برای انعکاس متن
قانون اساسی اینگونه آمده است :اصل هجدهم قانون اساسی به توصیف ظاهر
جوابیه پژوهشکده شورای نگهبان ،پیشاپیش از حسن توجه و
پرچم جمهوری اس�لامی ایران پرداخته است و با اساسی سازی آن به پرچم
پیشنهادات س�ازنده اندیش�مندان و نخبگان سپاسگزاری می
اهمیت ویژه ای داده اس��ت .نکته قابل اش��اره و مهم در تحلیل فقهی مبانی
کن�د .این نوش�تار به معرفی ،نقد و بررس�ی گزارش پژوهش�ی
نظام جمهوری اس�لامی ایران بر پایه اصول قانون اساس��ی ،بررسی این نکته
تحليل مباني نظام جمهوري اسلامي ايران :تحليل مباني اصل
اس��ت که آیا پرچم و احترام و تکریم و اهمیت آن ،از مبانی فقهی برخوردار
هجده�م قان�ون اساس�ي م�ی پ�ردازد که ه�م اکن�ون از نظر
اس��ت؟ به عبارت دیگر آیا قانون اساس��ی بر پایه یک مبنای فقهی اقدام به
خوانندگان گرامی می گذرد:
اساسی سازی این اصل کرده است؟ و یا این که موضوع پرچم و ابعاد مختلف
آن ،چنین مبنایی ندارد .مهم ترین پیش فرض الزم برای پاسخ به این سوال،
فهم این نکته اس��ت که چگونه و در چ��ه صورتی میتوان از ابتنای موضوعی
دکتر محمدرضا ناری ابیانه
بر مبانی فقهی سخن گفت؟ به عبارت دیگر چگونه می توان بر اساس مبانی
فقهی درباره مساله ای حکم صادر کرد و آن را شرعی یا غیرشرعی دانست؟
اصل هجدهم قانون اساسی
در اندیش��ه دینی هر مس��اله شرعی از دو رکن اصلی موضوع و حکم تشکیل
پرچم رس��می ایران به رنگ های سبز و س��فید و سرخ با عالمت مخصوص
می یابد .موضوع بس��تر صدور حکم شرعی اس��ت و حکم به واسطه موضوع
جمهوری اسالمی و شعار «اهلل اکبر» است.
به فعلیت می رس��د .برای نمونه در حکم وجوب پرداخت خمس بر مکلفین،
حکم مساله وجوب و موضوع آن خمس می باشد .بر این اساس در یک گزاره
معرفی گزارش
ش��رعی پیوند میان موضوع و حکم پیوندی ناگسستنی محسوب میگردد .تا
شناسنامه گزارش
جایی که شهید صدر بر خالف نگاه رایج به قضیه اجتهاد که استنباط مسائل
تحليل
ايران:
اسلامي
جمهوري
نظام
مباني
تحليل
عن�وان گزارش:
ش��رعی را در گرو حکم شناس��ی و علوم مربوط به آن می دانس��تند ،اجتهاد
اساسي
قانون
هجدهم
مباني اصل
در فقه اس�لامی را منوط به دو عامل موضوع شناس��ی و حکم شناس��ی در
مولف :آيت اهلل عباس كعبي
کنار یکدیگر می داند و اجتهاد را فعالیتی مرکب از موضوع شناس��ی و حکم
تحقيق و تنقيح :محسن ابوالحسني
شناسی معرفی می کند .در تبیین این عبارت باید گفت از آن جا که فعلیت
ويراستار تخصصي :علي بهادري جهرمي
احکام شرعی مس��تلزم وجود موضوع است ،در ارتباط میان حکم و موضوع،
دفتر :مطالعات نظام سازي اسالمي
وجود حکم دایر مدار وجود موضوع اس��ت و ه��ر گاه حکمی بیان می گردد
شماره مسلسل13940133 :
موضوعی پیش از آن مفروض دانس��ته ش��ده و رابطه ای علی و معلولی میان
تاريخ انتشار1394/07/20 :
حکم و موضوع برقرار می باشد ،به نحوی که موضوع علت صدور حکم است
تعداد صفحات 12 :صفحه
و بر این اساس موضوع شناسی و صدور احکام متناسب با آن موضوع اهمیت
ناشر :پژوهشکده شورای نگهبان
فراوانی می یابد .به زبان س��اده تر ،در فرآیند استنباط احکام شرعی در علم
منبع :درگاه الکترونیک پژوهشکده شورای نگهبان
فقه ،مقدمه دسترسی به حکم ،شناخت دقیق موضوع قضیه است .فقیه ابتدا
در مبحث اول گزارش با عنوان چارچوب مفهومی اینگونه آمده اس��ت :پرچم
باید موضوع قضیه را ش��ناخته و بر اساس مختصات موضوع ،بتواند بر اساس
در کنار زبان و خط مشترک ،یکی از ارکان هویت مشترک در همه کشورهای
شیوه های استنباط موجود در علم اصول فقه ،به تفقه و کشف حکم شرعی
جهان به ش��مار می رود که اهمیت دادن به آن در میان مردم با اس��تقالل
از منابع فقهی اقدام نماید .اهمیت موضوع شناس��ی تا آن جا خواهد بود که
کش��ور و همبس��تگی ملی رابطه مس��تقیمی دارد .آن چ��ه در این بخش از
چنانچه در ش��ناخت موضوع در این فرآیند اش��تباه کوچکی رخ دهد ،نتیجه
تحلیل نظام جمهوری اس�لامی ایران بر مبنای اصول قانون اساس��ی ،باید به
فرآیند صدور حکم کامال متناقض خواهد ش��د و ممکن اس��ت میان دو فقیه
آن پرداخته ش��ود بررسی این موضوع مهم است که
که در مس��اله ای فتوا صادر می کنند ،به علت این
آی��ا جایگاه پرچم در نظام جمهوری اس�لامی ایران،
که در گام موضوع شناسی تفاوتی پیش آمده و یکی
هم چون کش��ورهای دیگر ،صرفا یک نماد ملی برای
از آنها موضوع را به درستی نشناخته باشد ،اختالف
همبس��تگی تابعان کشور محسوب می شود و یا این
در فتوا پیش آید .پس با توجه به آن چه در ضرورت
آیا پرچم س���ه رن���گ جمهوری اس�ل�امی
که مبنای فقهی نیز برای اهمیت دادن و توجه به آن
موضوع شناسی برای فهم حکم و مبانی مساله بیان
ایران و اش���کال منق���وش در آن مبنایی
وج��ود دارد؟ از این رو در این بخش ،ضمن بررس��ی
شد ،ضروری است تا برای روشن شدن مبنای فقهی
فقه���ی دارند و ی���ا خیر؟ بررس���ی مبنای
معنای پرچم و سابقه آن در طول تاریخ و به خصوص
در اساس��ی س��ازی این اصل ،ابتدا موضوع پرچم و
فقه���ی و حک���م ی���ک موض���وع در عل���م
در دوران اسالمی ،به مبنای فقهی اساسی سازی این
ابعاد مختلف آن روش��ن گردد ،تا پس از ش��ناخت
فق���ه نیازمند موضوع شناس���ی اس���ت و
اصل اشاره خواهد شد و تالش خواهد شد تا پرسش
موض��وع پرچم و ابعاد مختلف آن ،بتوان از حکم آن
تا زمانی که موضوع آن شناخته نشود،
فوق درب��اره وجود مبنای فقهی ب��رای پرداختن به
سخن گفت.
نمی توان درباره حکم آن سخن گفت
پرچم جمهوری اسالمی ایران پاسخ داده شود.
در جم��ع بندی گزارش اینگونه آمده اس��ت :یکی از
اس��تفاده
در مبح��ث دوم گزارش با عنوان تاریخچه
مباحثی که در تحلیل فقهی مبانی قانون اساسی بر
قطعه
پرچم
از پرچم در اس�لام اینگونه آمده است:
اساس اصول مختلف آن حائز اهمیت است ،پرداختن
پارچه ای اس��ت منقوش به نشانی خاص که معموال به میله ای آویخته می
به این امر اس��ت که آیا هر کدام از موضوعات مطرح ش��ده در قانون اساسی،
ش��ود و به عنوان نماد یک قوم ،کشور ،آرمان و یا سازمان معینی به کار می
بر مبانی فقهی اس��توار شده است و یا این که چنین مبنایی ندارند؟ در بحث
رود .این واژه که از زبان ترکی وارد ادبیات فارس��ی ش��ده اس��ت ،در فارسی
و بررسی پیرامون اصل هجدهم قانون اساسی که به توصیف پرچم جمهوری
بی��رق ،علم و درفش و رایت و در عرب��ی لواء ،الرایه  ،بیرق ،و العلم با همین
اسالمی ایران پرداخته است نیز این نکته محل بررسی است که آیا پرچم سه
معنا بیان ش��ده اند .داش��تن پرچم از دیرباز در میان گروه ها و قبایل امری
رنگ جمهوری اس�لامی ایران و اش��کال منقوش در آن مبنایی فقهی دارند و
مرس��وم بوده است .گروه های مختلف برای نش��ان دادن استقالل و هویت
یا خیر؟ بررسی مبنای فقهی و حکم یک موضوع در علم فقه نیازمند موضوع
خ��ود معموال به صورت ق��راردادی پرچمی برای خود بر می گزیدند و از آن
شناسی است و تا زمانی که موضوع آن شناخته نشود ،نمی توان درباره حکم
پرچم در زمان های صلح و جنگ استفاده می کردند.
آن س��خن گفت .بررس��ی موضوع پرچم گویای این اس��ت که در طول تاریخ
ابن خلدون قدمت اس��تفاده از پرچم را به آغاز خلقت انس��ان می رس��اند.
پرچم همواره نمادی از استقالل ،اقتدار و هویت یک واحد اجتماعی بوده است
گذش��ته از این ادعا ابداع و اس��تفاده از پرچم در مناب��ع تاریخی به 1333
که برای اعالم آن به دیگران استفاده می شده است .اگر چه هر گروهی تالش
هزار سال پیش نسبت داده شده است .استعمال پرچم در مصر قدیم و آشور
داشته در طرح و شکل پرچم خود ،آرمان های خود را نمایش دهد ،اما مهم تر
و ن��زد یهودی��ان امری کامال معمول بوده اس��ت و در کتاب مقدس بارها به
از اشکال و رنگ های آن ،نوعی قرارداد اجتماعی میان مردم آن کشور وجود
آن اش��اره ش��ده اس��ت .در طول تاریخ ،در جنگ ها بر افراشته نگاه داشتن
داشته که پرچم را به عنوان نماد هویت و استقالل ملی خود دانسته و به مرور
و حفظ لوای ارتش اهمیت بس��یاری داشته اس��ت؛ چرا که برافراشته بودن
زمان به عنوان بخش��ی از هویت آن مجموعه شناخته می شود .در جمهوری
پرچم همواره به عنوان نمادی از اقتدار لشگر بوده و نیروهای نظامی در حال
اسالمی ایران نیز بررسی موضوع پرچم و مبانی آن گویای همین نکته خواهد
جنگ ،با دیدن پرچم افراش��ته س��پاه ،روحیه گرفته و نسبت به ادامه جنگ
بود که پرچم از دو س��احت مختلف ،یعنی بعد ش��کلی و بعد نمادین آن قابل
استوار می شدند .از سوی دیگر پرچم داری همواره یک منصب مهم به شمار
بررسی است .بعد شکلی یعنی رنگ و طرح و عالمت های آن از مبانی فقهی
می رفته است و معموال برای هر جنگ ،پرچم سپاه به دست فرد مخصوصی
خاصی برخوردار نیست ،هرچند نمادها ،آرمان ها و نکات متعددی در طراحی
س��پرده می شد که از دالوری بیشتری نس��بت به دیگران برخوردار بوده و
آن م��د نظر قرار گرفته اس��ت .اما از بعد نمادین ،از آنج��ا که این پرچم نماد
یا از فضیلت و برتری خاصی برخوردار بوده اس��ت و در صورت کشته شدن
اس��تقالل و اقتدار حکومت اسالمی مستقر در ایران به شمار می رود ،نه تنها
او بالفاصله فرد دیگری پرچم را برافراش��ته نگاه می داشت تا در هیچ زمانی
از مظاهر ملی به حساب می آید ،بلکه بر اساس ادبیات فقهی از شعائر الهی و
پرچم از اهتزاز نیفتد .در سال های آغازین بعثت پیامبر گرامی اسالم  ،سنت
اسالمی نیز محسوب شده و احترام و تعظیم آن به عنوان یکی از شعائر الهی
پرچمداری در حجاز نیز رواج داش��ته است و بنی عبدالدار به عنوان یکی از
الزامی خواهد بود .از همین رو قانونگذاران اساسی کشورمان ،این نماد محترم
قبایل قریش ،منصب پرچم داری قریش را بر عهده داشته اند.
و مقدس را در قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران مورد اشاره قرار داده و
جنگ
و
غزوات
این سنت معمول توسط پیامبر نیز در پیش گرفته شد و در
اصل هجدهم قانون اساسی را به آن اختصاص داده اند.
های مختلف مس��لمانان همیش��ه پرچمی را به عنوان نماد داشتند که رنگ
ها و طرح های مختلفی برای آن ذکر کرده اند .اهمیت پرچم در نگاه عموم
ارزیابی بخش های گزارش
مردم نه به خاطر پارچه آن و رنگ و نقشی است که بر آن بسته شده است،
الف) عنوان
بلکه پرچم از دید همگان نمادی از قدرت و اتحاد آن گروه یا سپاه است که
 آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بلهبایستی به آن احترام گذاشته شود و جایگاه آن حفظ شود.
 آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائهدر
و
اس��ت
کرده
این اهمیت و منزلت پرچم در پرچمداری هم تبلور پیدا
شده است؟ خیر
از
شد،
می
انتخاب
دوران اس�لامی ،کس��ی که به عنوان صاحب پرچم سپاه
 آیا نام دس��ت اندرکاران تهیه و انتش��ار گزارش بطور کامل شامل نام و ناماهمی��ت خاصی برخوردار بود .این اهمی��ت در کالم امیرالمومنین این گونه
خانوادگی ،رتبه علمی ،محل کار و نش��انی پست الکترونیک در گزارش قید
تبلور پیدا کرد که در توصیه های خود به سپاهیانش��ان در ترغیب به جهاد
شده است؟ خیر
از چگونگی اهتزاز پرچم سپاه و تبعیت از آن و حفظ و ویژگی های صاحب
الف) چکیده
پرچم س��خن می گویند .پیامبر اس�لام نیز در عمل به خاطر اهمیت پرچم
 آی��ا چکی��ده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه اس��ت؟ گ��زارش فاقد چکیدهو پرچم داری ،در انتخاب صاحب پرچم بس��یار دقت می کردند تا با فضیلت
است.
ترین افراد را به این منصب بگمارند .گفته ش��ده است نخستین پرچمی که
 اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد ،آیا به اندازه کافی خالصه ودر اس�لام افراشته شد و توسط پیامبر به کسی سپرده شد در جریان سریه
چکیده کل مقاله است؟ گزارش فاقد چکیده است.
حمزه بن عبدالمطلب بود که توس��ط ش��خص ایشان بسته شد و به حضرت
 -آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ گزارش فاقد چکیده

پوشش می دهد؟ خیر
 آیا استفاده از تصاویر ،نمودارها ،جدول ها و  ...توانسته است به همه جانبهبودن گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد تصویر ،نمودار و جدول است.
 آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسندگیاستفاده کرده است؟ خیر
 آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر آی��ا گزارش برای کمک ب��ه درک جامع ،الگو یا مدلی خاص برای س��ادهسازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج) اعتبار
 آیا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه اس��ت؟خیر
 آیا ش��واهد ،منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزمو کافی برخوردار است؟ خیر
 آی��ا اعتب��ار علمی گزارش از س��وی یافته های پژوهش��ی معتبر داخلی وخارجی تایید می شود؟ خیر

است.
ب) فهرست
 آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرستاجمالی است.
 آیا جدول ها ،نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر آیا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص ،مکان ها و  ...است؟ خیرپ) مقدمه
 آی��ا مقدمه ،توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مش��کلموجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ خیر
 آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر آی��ا از واژگان کلی��دی و اصطالحات مهم گزارش تعاریف مش��خص ارائهشده است؟ خیر
 آیا پیش��ینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی درگزارش مطرح شده است؟ خیر
ت) روش کار
 آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده شده است؟ روش گزارش،ارزیابی اجتماعی گزارش
توصیفی و اقتباسی است.
الف) مخاطبان و ذینفعان
 آیا روش های انتخاب ش��ده توسط نویس��ندگان قادر به پاسخ به سواالت مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کس��انی هس��تند؟ اعضای ش��ورایتحقیق می باشد؟ خیر
نگهبان
 آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر آیا انتش��ار این گزارش مورد اس��تقبال مخاطبان و ذینفع��ان قرار گرفته اگر یک مطالعه تحقیقاتی مش��ابه توسط محققین دیگری انجام شود ،میاست؟ نامشخص
تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
 آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصیث) یافته ها
ترغیب می کند؟ نامشخص
 آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیررا دارد؟ نامشخص
 آیا روش های آماری مناس��ب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش هایب) تاثیرگذاری اجتماعی
آماری است.
 آی��ا گزارش در بحث پیرامون پدیده م��ورد نظر خود از جامعه نگری قابل آیا نتایج گزارش از طریق آزمون راستی آزمایی شده است؟ خیرقبول برخوردار است؟ خیر
 آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ خیر آی��ا گزارش پیش نیازها و پیش فهم ه��ای ضروری و مورد نیاز برای فهمج) بحث
خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
 آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ بله آی��ا گ��زارش برای علل و آثار مش��کالت متعدد موج��ود در زندگی مردم آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابتتحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
شده یا نه؟ خیر
 آی��ا گ��زارش برای حل مش��کالت زندگی م��ردم دارای ط��رح اجرایی با آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسهپیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
شده است؟ خیر
 آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکالت آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیرزندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
 آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیر آیا گزارش توانس��ته اس��ت اهداف اجتماعی از پیش تعیین ش��ده خود راچ) جدول ها ،نمودارها و تصاویر
محقق سازد؟ خیر
 آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامون آیا جدول ها ،نمودارها و شکل ها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان میگزارش منتشر کرده است؟ خیر
دهند؟ گزارش فاقد جدول ،نمودار و شکل است.
 آیا گزارش نس��بت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معین کرده آی��ا تصاویر ،ج��دول ها و نمودارها ش��فاف و قابل فهم هس��تند و دارایاست؟ خیر
باالنویس و زیرنویس مناس��ب می باش��ند؟ گزارش فاقد ج��دول ،نمودار و
 آیا گزارش مطالب��ی پیرامون کارآمدی و عملکردشکل است.
قوانی��ن مرتبط با موضوع بحث خ��ود را ارائه کرده
ح) پیوست ها
است؟ خیر
 آیا پیوس��ت های گزارش ح��اوی اطالعات مفید آیا انتش��ار این گ��زارش بازتاب های رس��انه ایاست؟ گزارش فاقد پیوست است.
آیا جایگاه پرچم در نظام جمهوری
گسترده در پی داشته است؟ خیر
 آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطباناسالمی ایران ،هم چون کشورهای
پ) نیازمحوری
کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.
دیگ���ر ،صرفا ی���ک نماد مل���ی برای
 این گزارش چه نیازی (بنیادی ،تخصصی ،درسی،با
مرتبط
 آی��ا پیوس��ت ها حاوی فرم ها و اس��نادهمبستگی تابعان کشور محسوب
کمک درس��ی و عموم��ی) را تأمی��ن خواهد کرد؟
گزارش است؟ گزارش فاقد پیوست است.
می ش���ود و ی���ا این که مبنای فقهی
نیازهای عمومی
خ) منابع
نیز برای اهمیت دادن و توجه به آن
 آی��ا گزارش توانایی علم��ی و عملی برای تفکیکجامعه
در
مطالعه
این
اهداف
برای
کافی
منابع
 آیاوجود دارد؟
نوع نیازهای مخاطبان (خالءها ،کمبودها ،تهدیدها،
وجود دارد؟ بله
آسیب ها ،ضعف ها ،فرصت ها ،قوت ها ،ضرورت ها
 آیا س��بک نوش��تن منابع منطبق با دستورالعملو اولوی��ت ها) و برنامه ریزی و اج��رای برنامه های
های علمی است؟ بله
متناس��ب ب��ا آن را (برنامه های ایج��ادی ،جبرانی ،پیش��گیرانه ،مقابله ای،
 آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خیرتقویتی ،توانمندسازی ،ارتقایی ،تامینی و انتخابی) دارد؟ خیر
 شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی آی��ا توانایی ه��دف گذاری ،راهبردگذاری ،سیاس��تگذاری و س��ازماندهی آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیرمرتب��ط با موضوع برای رفع س��طوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش
 آیا گزارش از منابع بین بخش��ی و بین رش��ته ای داخلی و خارجی معتبروجود دارد؟ خیر
استفاده کرده است؟ خیر
پ) رتبه ها و جوایز
ارزیابی محتوایی گزارش
 آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ خیرالف) سامان مندی
 آی��ا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از س��وی منابع علمی معتبراست؟ خیر
 آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیرت) تقدیر و تشکر
 آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟ آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار (اعم از امورخیر
علمی و فنی و )...سپاسگزاری شده است؟ خیر
 آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سواالت مشخص است؟ خیر آی��ا گزارش در مجامع علم��ی داخلی و خارجی م��ورد تقدیر قرار گرفته آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیراست؟ خیر
 آیا بس��ط و توضیح مطالب در هر پاراگ��راف ،بخش ،فصل و  ...در گزارشانجام شده است؟ بله
ارزیابی های شکلی گزارش
 آی��ا در پای��ان هر فصل ،بخش و  ...مؤلف به جم��ع بندی مطالب پرداختهالف) ویراستاری فنی
است؟ خیر
 آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بلهاست؟ خیر
ب) نوآوری
 آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درس��تی انجام ش��ده است؟ آی��ا محتوای گزارش دارای س��طح خاصی از ن��وآوری در نظریه پردازی وخیر
اندیشه ورزی است؟ خیر
 آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط ،فاصله خطوط ،حاشیه ها ،سرصفحه آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیرو پاورقی و  )...گزارش مناسب است؟ خیر
 آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر آیا آیین نگارش واژگان و جمالت بر اس��اس زبان فارسی معیار در تدوین آیا گزارش مدعی ارائه محصوالت یا خدمات جدید است؟ خیرگزارش رعایت شده است؟ خیر
 آی��ا محتوای گ��زارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گس��ترش گفتمان آی��ا در گ��زارش ب��رای واژگان و اصطالحات علمی بیگانه ،معادل س��ازیاجتماعی را دارد؟ خیر
مناسب انجام شده است؟ خیر
 آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیر آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول ،نقطه ،خط تیره ،ویرگول نقطهپ) اهمیت
و پرانتز و  )...به درستی انجام شده است؟ خیر
 آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیرب) ویراستاری علمی
 آیا چینش مطالب در گزارش بر اس��اس درج��ه اهمیت موضوعات و وزن آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟بلهمحتوایی آنها انجام شده است؟ خیر
 آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر آی��ا در ن��گارش مطالب در گ��زارش به موضوعات اولویت دار توجه ش��ده آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیراست؟ خیر
 آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بلهت) شیوایی ،روشنی و قابل فهم بودن
 آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله آیا متن گزارش روان و سلیس است؟ خیر آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟ بله آیا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات مرتبط با خود راج) ویژگی های خاص
مطرح کنند؟ خیر
 آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خالصه پیام ،سخنان آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ خیربزرگان ،تاریخچه و ...است؟ خیر
ث) جامعیت
 آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله -آیا گ��زارش به لحاظ موضوعی جامعی��ت دارد و وجوه مختلف موضوع را

