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اسالمی
در چکيده گزارش اينگونه آمده اس��ت: در س��ال هاي اخير 
ب��ه دليل حاكم بودن پدي��ده تغيير اقليم و برخي فعاليت ها 
و دخالت هاي نامطلوب انس��ان در طبيعت، تناوب، شدت و 
خس��ارات سيل هاي به وقوع پيوسته در كشور افزايش يافته 
اس��ت. به ويژه در س��ال هاي 1394 و 1395 اغلب مناطق 
كشور با سيل هاي شديد و مخربي مواجه بوده اند. در حالي 
كه در سال 1393، تنها 4 سيل با بارش بيشتر از  100 ميلي 
متر در كش��ور ثبت شده اس��ت، اين رقم براي سال 1394، 
برابر 29 سيل و براي سال 1395، برابر  31 سيل بوده است. 
بررسي آمار مربوطه نشان مي دهد كه استان مازندران با 56 
سيل در فاصله بين سال هاي  1395-1390 سيل خيزترين 
اس��تان كش��ور بوده و بعد از آن، گيالن با 22 سيل، بوشهر 
با 16 س��يل، لرس��تان با 15 سيل و كرمانش��اه با  11 سيل 
در مق��ام هاي بع��دي قرار دارند. در اثر س��يل هاي به وقوع 
پيوس��ته در س��ال 1314، تعداد 55 نفر و در س��ال 1395 
تعداد 57 نفر جان خود را از دس��ت داده اند. عالوه بر تلفات 
جاني، خس��ارات مالي زيادي نيز به كش��ور وارد شده است 
كه اغلب ش��امل تخريب منازل مسکوني، تأسيسات شهري 
و ج��اده ها و راه هاي مواصالتي بوده اس��ت. جهت كنترل و 
مهار س��يالب از روش هاي س��ازه اي و غيرسازه اي استفاده 
مي ش��ود كه در كش��ور ايران اغلب راهکارها از نوع سازه اي 
بوده و عليرغم كمتر بودن هزينه و كارآيي بيشتر روش هاي 
غيرس��ازه اي از جمله عمليات آبخيزداري و مديريت حوضه 
و س��امانه هاي پيش بيني و هشدار س��يل، اين روش ها در 
كشور توس��عه چنداني نيافته اند. بررسي تجارب كشورهاي 
مختلف دنيا نيز نش��ان مي دهد كه اغلب كشورها به سمت 
استفاده از روش هاي غيرسازه اي و به خصوص سيستم هاي 
پيش بيني و هش��دار س��يل پيش مي روند و در آن كشورها 
اساس مديريت س��يالب بر مديريت ريسک استوار است. در 
كشورهاي پيشرفت هاي مانند كانادا، اياالت متحده آمريکا و 
كشورهاي اروپايي، سامانه هاي هشدار سيل پيشرفت بسيار 
زي��ادي كرده و ب��ا پيش بيني به موقع زمان و ش��دت وقوع 
س��يالب، اقدامات مؤثري در زمينه مديريت و كنترل س��يل 
انجام داده اند و خس��ارات و تلفات ناش��ي از آن را به حداقل 
رسانيده اند. همچنين كشورهاي در حال توسعه جنوب شرق 
آسيا، مانند بنگالدش، هند و ژاپن نيز ا زجمله سيل خيزترين 
كش��ورها هس��تند كه با راه اندازي سيستم هاي پيش بيني 
س��يل، اقدامات مؤثري در زمينه كنترل و مديريت س��يالب 
انجام داده اند. اغلب س��يل هاي به وقوع پيوس��ته در كشور 
ايران از نوع ناگهان��ي و رودخانه اي بوده و بنابراين مديريت 
و س��اماندهي رودخانه ها، نقش بس��يار مهمي در مديريت و 
كاهش خسارات سيل خواهد داش��ت. عليرغم فعاليت هاي 

انجام ش��ده در راستاي آزادسازي حريم و بستر رودخانه ها، 
همچنان ساخت و س��ازها در مناطق ممنوعه ادامه داشته و 
در بس��ياري از موارد برخورد قاطع با متصرفين صورت نمي 
پذيرد كه اين موضوع، خود زمينه س��از افزايش خس��ارات و 

تلفات ناشي از سيل خواهد بود. 
در مقدمه گزارش اينگونه آمده است: شرايط اقليمي ايران و 
غيريکنواخت بودن توزيع زماني و مکاني بارش ها در كشور، 
باعث بروز س��يل هاي مخرب در فصول مختلف سال و وارد 
شدن خسارات فراوان در مناطق مختلف كشور مي شود. واقع 
شدن ايران در اقليم مديترانه اي باعث شده است كه ريزش 
ه��اي جوي اغلب بهصورت ناگهاني و در مدت زمان كوتاهي 
اتفاق بيافتد. با توجه به ش��رايط اقليمي و جغرافيايي كشور 
و آب و هواي خش��ک و نيمه خش��ک، استفاده بهينه از اين 
ريزش هاي جوي بسيار حائز اهميت است. در اغلب مناطق، 
ساخت و س��ازهاي غيراصولي و اس��تفاده بيرويه از طبيعت 
موجب ش��ده است تا بخش اعظمي از باران، در سطح زمين 
جاري ش��ده و ضمن وارد كردن خس��ارات مال��ي و جاني و 
عدم تغذيه س��فره هاي زيرزميني، بدون هيچ گونه استفاده 
اي از دس��ترس خارج ش��ود. وقوع س��يل در هر نقطه اي از 
كش��ور محتمل بوده و تقريباً تمام نقاط كشور، برخي مواقع 
از اين پديده متأثر مي ش��وند. البته نوع و مشخصات سيالب 
در مناطق مختلف، متفاوت اس��ت. به عنوان مثال در مناطق 
ش��مالي كش��ور با وجود رودخانه هاي با طول كوتاه و شيب 
تند، اغلب تلفات و خس��ارات سيل زياد بوده در حالي كه در 
مناطق جنوبي اغلب س��يالب ها، تدريجي و ناش��ي از بارش 
هاي س��نگين در باالدس��ت رودخانه ها است و تلفات جاني 
كم، اما خسارات بس��يار باالي اراضي كشاورزي، مسکوني و 
صنعتي را به همراه دارد. آمار و اطالعات موجود نش��ان مي 
دهد كه در س��ال ه��اي اخير، تناوب، ش��دت و خرابي هاي 
سيالب هايي كه در برخي نقاط جهان و از جمله كشور ايران 
اتفاق مي افتد، رو به افزايش است و دليل اصلي آن نيز گرم 
شدن جهاني جو و تغيير اقليم عنوان مي شود. البته بايد در 
نظر داش��ت از عواقب پديده تغيي��ر اقليم رخداد پديده هاي 
حدي هواشناسي اس��ت بدين معنا كه همانطور كه فراواني 
وقوع دوره هاي خش��ک و خشکسالي ها در اثر پديده تغيير 
اقليم افزايش مي يابد، به همان نسبت نيز تغيير الگوي بارش 
به شکل بارش هاي سيل آسا و در زمان نامناسب نيز افزايش 
مي يابد. در ايران نيز با توجه به افزايش فراواني وقوع سيالب 
ها، همه س��اله در قوانين بودجه اعتب��ارات قابل توجهي به 
منظور بازسازي مناطق سيل زده و كمک به سيلزدگان پيش 

بيني مي شود. 
1. كليات

1-1. انواع سيل
2-1. مهم ترين داليل تشديد خسارات سيل در كشور 

2. بررسي وضعيت سيل در كشور
3. اقدامات انجام شده در كشور در جهت پيشگيري و كنترل 

سيل
1-3. روش هاي سازه اي مهار سيالب

2-3. روش هاي غيرسازه اي مهار سيالب
4. تجربيات جهاني در زمينه پيش بيني و مديريت سيالب

1-4. تجربيات كشور كانادا 
2-4. تجربيات اياالت متحده آمريکا

3-4. سيستم هشدار سيل اروپا
4-4. تجربيات كشور بنگالدش

5-4. تجربيات كشور هند
6-4. تجربيات كشور نپال 
1-4. تجربيات كشور ژاپن

5. مديريت جامع سيل در كشور
6. تحليل كارشناسي

در جم��ع بندي و نتيجه گيري گزارش اينگونه آمده اس��ت: 
نتايج بررسي آمارها نشان مي دهد در چند سال اخير، شدت 

و تعداد وقوع پديده س��يالب و خسارات جاني و مالي ناشي 
از آن در كش��ور در حال افزايش بوده و لزوم تغيير استراتژي 
هاي مديريتي از مديريت بحران به مديريت ريس��ک جهت 
بهبود وضعيت حال حاضر و كاهش تلفات و خسارات وارده به 
كشور احساس مي گردد. امروزه روش هاي كاهش خسارت 
سيالب با توجه به تجارب به دست آمده در سال هاي اخير، 
بايد از نگرش مهار سيالب به مديريت به هم پيوسته سيالب 
و همزيستي با سيالب تغيير يابد. در مديريت به هم پيوسته 
س��يالب، توسعه به هم پيوس��ته اراضي و منابع آب در يک 
حوضه آبريز در قالب مديريت به هم پيوسته آب مدنظر است 
و در ديدگاه همزيستي با سيالب توسعه روش هاي غيرسازه 
اي هم��راه ب��ا ارائه آموزش هاي الزم به م��ردم جهت به كار 
بس��تن روش هاي زندگي با س��يالب به نحوي كه كمترين 
خس��ارت به آنها وارد شود، مد نظر اس��ت. در دو سال اخير 
112 نفر در كشور در اثر سيل جان خود را از دست داده اند 
و  45000 واحد مس��کوني به طور كامل از بين رفته اس��ت. 
عالوه بر مش��کالت و معضالت اجتماعي ناشي از مرگ و مير 
ناشي از س��يل، هر س��اله مبالغ زيادي اعتبارات بايد جهت 
بازسازي راه ها، شبکه هاي آبرساني، منازل مسکوني و ساير 
زيرس��اخت هاي ش��هري در نظر گرفته شود. با توجه به اين 
موارد اصالح س��اختار مديريتي سيالب در كشور، اولين گام 
در جهت كاهش اين خسارات است. موضوع مديريت سيالب، 
مبحثي فراس��ازماني و ملي است كه مس��ئوليت آن متوجه 
نهادها و سازمانهاي مختلف است. طرح ها و راهکارهايي كه 
به منظور پيش��گيري و كاهش خسارت سيل برنامه ريزي و 
اجرا مي شود در قالب دو بخش اقدامات سازهاي و غيرسازه 
اي تقس��يم بندي مي ش��ود. در بخش اقدامات سازهاي، با 
احداث س��د و يا اص��الح و انحراف مس��ير رودخانه و برخي 
اقدامات ديگر باعث دور كردن سيل از مناطق مسکوني شده 
و بدين ترتيب خس��ارات سيل تقليل مي يابد. در روش هاي 
غيرس��ازه اي مانند مديريت حوضه ه��اي آبريز، پهنه بندي 
سيالب دشت و اعمال مقررات كاربري اراضي، ايجاد سيستم 
هاي هشدار س��يالب و اطالع رس��اني رخداد سيل پيش از 
وق��وع آن و تهي��ه نظام نامه هاي عمليات��ي مديريت بحران 
س��يالب، با دور كردن مردم از مس��ير سيل )برعکس روش 
اول( و اجازه عبور سيل از مناطق مورد سکونت باعث كاهش 
خس��ارات و تلفات ناشي از سيل مي شوند. اغلب راهکارهاي 
كنترل و مهار سيالب در ايران از نوع اقدامات سازه اي است 
كه در برخي موارد نيز عدم مديريت صحيح، اين روش ها را 
نيز ناكارآمد مي كند. روش هاي غيرسازه اي از جمله فعاليت 
هاي آبخيزداري و مديريت حوضه و سيس��تم هاي هش��دار 
س��ريع سيل، روش هاي غيرسازه اي بسيار مؤثر و كارآمدي 
جهت پيش آگاهي، كنترل و مقابله با سيل و خطرات ناشي 
از آن هس��تند. اين روش ها در اكثر كشورهاي دنيا از جمله 
كانادا، اياالت متحده آمريکا، ژاپن و هند اجرايي شده و نقش 
بس��يار مؤثري در كاهش تلفات و خسارات سيل داشته اند. 
اما در كشور ايران اين روش ها توسعه چنداني نيافته اند و تا 
سطح مطلوب فاصله زيادي دارند. عالوه بر آن عدم نظارت بر 
تغيير كاربري اراضي به خصوص در استان هاي شمالي كه در 
معرض سيل هاي ناگهاني هستند، به تشديد خسارات سيل 
دامن زده است. فقدان قوانين كارآمد و داراي ضمانت اجرايي 
در زمينه تغيير كاربري اراضي و همچنين ساخت و سازهاي 
غيراصولي در بس��تر و حريم رودخانه ها ازجمله چالش هاي 
اصلي مديريت و كنترل س��يالب در كش��ور اس��ت. مجموع 
راهکارهاي مديريتي س��ازه اي و غيرسازه اي كنترل سيالب 
باي��د تحت مديريتي جامع و با برنامه مش��خص عمل نمايد. 
پيش��نهادهاي زير جهت بهبود وضعيت و كاهش مخاطرات 

سيل ارائه مي گردد:
� اولويت دادن به اجراي برنامه مديريت پيش��گيري، به جاي 

بازسازي تأسيسات و مناطق تخريب شده،
� توس��عه م��دل هاي منطقه اي پيش بيني هواشناس��ي در 

سطح كشور،
� رعايت مالحظات زيست محيطي در مديريت و ساماندهي 

آبراهه ها و مسيل ها،
� به كارگيري سيس��تم هاي پايش و هش��دار محلي سيالب 
مبتن��ي بر ان��دازه گيري به نگام بارش و جري��ان رودخانه و 

مجهز به سيستم هاي هشدار سريع.
ارزیابی بخش های گزارش 

الف( عنوان
- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله

- آيا محتوای گزارش در راس��تای بحث و بررس��ی پيرامون 
عنوان تهيه و ارائه شده است؟ خير

- آيا نام دس��ت اندركاران تهيه و انتشار گزارش بطور كامل 
ش��امل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نش��انی 

پست الکترونيک در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چکيده 

- آيا چکيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکيده به تنهايی مورد بررسی قرار گيرد، آيا به اندازه 

كافی خالصه و چکيده كل مقاله است؟ بله
- آيا چکيده گزارش دارای بخش واژگان كليدی است؟ خير

ب( فهرست
- آيا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصيلی است؟ گزارش 

دارای فهرست اجمالی است.
- آي��ا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرس��ت جداگانه 

اند؟ خير
- آيا گزارش دارای فهرس��ت اعالم و اش��خاص، مکان ها و ... 

است؟ خير
پ( مقدمه 

- آي��ا مقدم��ه، توجيه منطقی از مطالعه و ي��ا هدف از مقاله 
)بيانی از مش��کل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ 

بله
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آي��ا از واژگان كليدی و اصطالح��ات مهم گزارش تعاريف 
مشخص ارائه شده است؟ خير

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

ت( روش كار 

- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده شده است؟ 
روش گزارش توصيفی و اقتباسی است.

- آيا روش های انتخاب شده توسط نويسندگان قادر به پاسخ 
به سواالت تحقيق می باشد؟ خير

- آيا روش های مورد اس��تفاده به وضوح ش��رح داده ش��ده 
اند؟ خير

- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مش��ابه 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؟ خير

- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ خير
- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خير

- راس��تی آزمايی نتايج گ��زارش از طريق كدام آزمون انجام 
شده است؟ گزارش فاقد آزمون های راستی آزمايی است.

- آيا نتاي��ج گزارش از روايی و پايايی قاب��ل قبول برخوردار 
است؟ خير
ج( بحث 

- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير
- آيا نويسندگان مش��خصا بيان كرده اند كه فرضيه آنها در 

اين مطالعه ثابت شده يا نه؟ خير
- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در اين 

زمينه مقايسه شده است؟ خير
- آيا محدوديت های مطالعه ذكر شده است؟ خير

- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيش��نهاداتی ارائه شده 
است؟ خير

چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير
- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب ش��کل ارائه شده است؟ 

خير
- آي��ا جدول ها، نمودارها و ش��کل ه��ا ويژگی های كليدی 
مطالعه را نش��ان می دهند؟ گزارش فاقد ج��دول، نمودار و 

شکل 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 شکل است.
ح( پيوست ها

- آيا پيوس��ت های گ��زارش حاوی اطالعات مفيد اس��ت؟ 
گزارش فاقد پيوست است.

- آيا پيوس��ت ها به كسب آگاهی بيشتر در مخاطبان كمک 
می كند؟ گزارش فاقد پيوست است.

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

خ( منابع
- آي��ا منابع كافی برای اهداف اي��ن مطالعه در جامعه وجود 

دارد؟ بله
- آيا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی 

است؟ بله
- آي��ا منابع مهم و كليدی ب��ه روز بوده اند و با دقت گزارش 

شده اند؟ خير
- ش��يوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 

بصورت پاورقی
- آيا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه كرده 

است؟ خير
- آيا گزارش از منابع بين بخش��ی و بين رش��ته ای داخلی و 

خارجی معتبر استفاده كرده است؟ خير
ارزیابی محتوایی گزارش 

الف( سامان مندی
- آيا گزارش يک كل سامان مند را تشکيل می دهد؟ خير

- آيا گزارش برای س��اماندهی محتوايی خود مدل مفهومی 
ارائه كرده است؟ خير

- آيا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با سواالت مشخص 
است؟ خير

- آي��ا عناوين موجود در گزارش دارای انس��جام و هماهنگی 
است؟ خير

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

- آي��ا در پايان ه��ر فصل، بخش و ... مؤل��ف به جمع بندی 
مطالب پرداخته است؟ خير

- آيا گزارش دارای بخش نتيجه گيری يا جمع بندی نهايی 
است؟ بله

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

پردازی و انديشه ورزی است؟ خير
- آي��ا گزارش مدعی ص��ورت بندی جدي��د از مبانی نظری 

قديمی است؟ خير
- آيا در گزارش توانايی های نوين فناورانه وجود دارد؟ خير

- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا خدمات جديد اس��ت؟ 
خير

- آي��ا محت��وای گ��زارش دارای توانايی خ��اص در ايجاد يا 
گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خير

- آي��ا خواندن اين گزارش تفک��ر نقادانه را ترغيب می كند؟ 
خير

پ( اهميت
- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش كافی 

است؟ خير
- آي��ا چينش مطال��ب در گزارش بر اس��اس درجه اهميت 

موضوعات و وزن محتوايی آنها انجام شده است؟ خير
- آي��ا 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؟ بله
- آيا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات 

مرتبط با خود را مطرح كنند؟ خير
- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعيت
- آيا گزارش به لحاظ موضوعی جامعيت دارد و وجوه مختلف 

موضوع را پوشش می دهد؟ خير
- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است 

به همه جانبه بودن گزارش كمک كند؟ خير
- آيا مؤلف از س��اختارها 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 درک جامع، الگو يا مدلی خاص 
برای س��اده س��ازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها 

ارائه كرده است؟ خير
ج( اعتبار 

- آي��ا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی 
مربوطه است؟ خير

- آيا ش��واهد، منابع و اس��تدالل های موج��ود 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؟ خير

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطب��ان و ذينفعان اين گزارش چه كس��انی هس��تند؟ 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی

- آيا انتش��ار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان 
قرار گرفته است؟ نامشخص

- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيش��تر 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؟ خير
- آيا گ��زارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد 

نياز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه كرده است؟ خير
- آيا گ��زارش برای علل و آثار مش��کالت متعدد موجود در 

زندگی مردم تحليل مناسبی ارائه كرده است؟ خير
- آي��ا گزارش برای حل مش��کالت زندگی مردم دارای طرح 

اجرايی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير
- آيا گزارش برای كارآمدی راهکارهای پيشنهادی خود برای 
حل مش��کالت زندگی مردم روش راس��تی آزمايی خاصی را 

پيشنهاد كرده است؟ خير
- آيا گزارش توانس��ته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين 

شده خود را محقق سازد؟ خير
- آيا ناش��ر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع 

علمی را پيرامون گزارش منتشر كرده است؟ خير
- آيا گزارش نس��بت خود را با اس��ناد فرادس��ت و فرودست 

كشور معين كرده است؟ خير
- آي��ا گزارش مطالبی پيرامون كارآم��دی و عملکرد قوانين 

مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه كرده است؟ خير
- آيا انتش��ار اين گزارش بازتاب های رس��انه ای گسترده در 

پی داشته است؟ خير
پ( نيازمحوری

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

- آيا گزارش توانايی علمی و عملی برای تفکيک نوع نيازهای 
مخاطبان )خالءها، كمبودها، تهديدها، آسيب ها، ضعف ها، 
فرصت ه��ا، قوت ها، ضرورت ها و اولويت ها( و برنامه ريزی 
و اجرای برنامه های متناس��ب با آن را )برنامه های ايجادی، 
جبرانی، پيش��گيرانه، مقابل��ه ای، تقويتی، توانمندس��ازی، 

ارتقايی، تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آي��ا توانايی هدف گ��ذاری، راهبردگذاری، سياس��تگذاری 
و س��ازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع س��طوح گوناگون 

نيازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آي��ا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی اس��ت؟ 
خير

- آيا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع 
علمی معتبر است؟ خير

ت( تقدير و تشکر
- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در 
كار )اعم از امور علمی و فنی و...( سپاس��گزاری شده است؟ 

خير
- آي��ا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدير 

قرار گرفته است؟ خير
ارزیابی های شکلی گزارش 

الف( ويراستاری فنی 
- آيا 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
ص��ص- آيا آيين ن��گارش واژگان و جمالت بر اس��اس زبان 

فارسی معيار در تدوين گزارش رعايت شده است؟ خير
- آي��ا در گ��زارش برای واژگان و اصطالح��ات علمی بيگانه، 

معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خير
- آيا نش��انه گذاری در گزارش )مانن��د 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
- آي��ا ناظر يا ويراس��تار تخصصی به وظايف خود عمل كرده 

است؟ خير
- آيا گزارش از زمان انتش��ار چاپ اول تاكنون بروزرس��انی 

شده است؟ خير
- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آيا محت��وای گزارش نياز به اضافه ك��ردن مطالب دارد؟ 
بله

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

- آي��ا گ��زارش دارای ويژگی های خ��اص مانند كادر های 
خالصه پيام، سخنان بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير

- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

چالش قانونwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz دو شنبه  3 شهریور 1399  شماره 5386 

اشاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح 
وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسالمی تهیه 
و منتشر می شود. گو اینکه بر اساس یکی از مطالعات انجام شده توسط همین مرکز )میزان بهره مندي از 
اطالعات و تأثیر آن بر فرایند قانونگذاري(، تولیدات پژوهشی تاکنون مورد استقبال و استفاده نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی قرار نگرفته است و بخش محدودی از مصوبات )22 درصد( با نظر دستاوردهای 
مطالعاتی مرکز پژوهش ها همخوانی دارد. بدون تردید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در روند 
تحول قانونگذاری سنتی کشور نقش مهمی دارد. »چالش قانون« ضمن اعالم آمادگی برای انعکاس متن 

جوابیه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات عموم نخبگان و 
اندیشمندان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش بررسي وضعیت سیل در کشور؛ 

اقدامات انجام شده و تجربیات سایر کشورها منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

»چالش قانون« گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی را معرفی، نقد و بررسی )113( میکند: 

بررسی وضعيت سيل در كشور؛ غافلگیری همیشگی مدیریت بحران!؟  


