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مقدمه

براساس بند 6 وظايف شورايعالي انقالب فرهنگي )شماره 3603/دش مورخ 
02/09/76( و ب��ه منظور ارائه تصويري روش��ن از روند تحوالت فرهنگي و 
علمي كش��ور، در اين آيين نامه ضمن تعيين اهداف و گس��تره ارزيابي هاي 
مورد نظر، اصول و روش��هاي الزم براي دس��تيابي به ارزيابي واقع گرايانه از 

وضعيت فرهنگي و علمي كشور ارائه مي گردد. 
ماده 1- هدف هاي ارزيابي

1-1- ني��ل ب��ه تصوير واقع��ي از وضعيت فرهنگي و علمي كش��ور در قالب 
گزارش هاي س��االنه به منظور اطالع مردم و مس��ؤوالن از موقعيت و روند 

فرهنگي و علمي كشور در عرصه داخلي و بين اللملي. 
2-1- تشويق و ترغيب دست اندركاران فرهنگي و علمي جمهوري اسالمي 

ايران و ايجاد رقابت مثبت و سازنده در انجام وظايف. 
3-1- پيش��نهاد راه كارهاي مناسب به شورايعالي انقالب فرهنگي براي رفع 

مشكالت و ارتقاي معيارهاي فرهنگي و علمي در كشور. 
4-1- ايج��اد نظام هماهن��گ ارزيابي فرهنگي و علمي با اس��تفاده از همه 

تجارب و امكانات موجود كشور. 
ماده 2- گستره ارزيابي

ارزيابي وضع فرهنگي و علمي كشور شامل فعاليت هاي دولتي و غيردولتي 
در عرصه فرهنگي و علمي به مفهوم وسيع است و در بخش هاي زير انجام 

مي شود: 
1-2- تعليم و تربيت شامل آموزش قبل از دانشگاه و آموزش عالي. 

2-2- علم و فن آوري. 
3-2- فرهن��گ و هن��ر و ارتباطات ش��امل كتاب و كتابخانه ها، نش��ريات و 
روزنامه ها، فيلم و س��ينما، موس��يقي و هنرهاي نمايش��ي، صدا و س��يما، 

ارتباطات رايانه اي و ميراث فرهنگي. 
4-2- موضوع��ات خاص كه حس��ب مورد ب��ه تصويب ش��ورايعالي انقالب 

فرهنگي مي رسد. 
ماده 3- نكات الزم در ارزيابي

ارزيابي وضع فرهنگي و علمي كشور با رعايت نكات زير انجام مي شود: 
1-3- اتكاء به شاخص هاي تعريف شده علمي. 

2-3- اس��تناد ب��ه كميت ه��اي معن��ي دار و قابل 
سنجش و شمارش. 

3-3- پرهي��ز از مداخل��ه در حيطه مس��ئوليتهاي 
مجريان. 

4-3- صراح��ت و وضوع و پرهيز از نتيجه گيريهاي 
مبهم. 

5-3- جامع نگري و پرهيز از نتيجه گيري موضعي 
وجزيي. 

مجري��ان  در  اش��تياق  و  رغب��ت  ايج��اد   -3-6
دستگاههاي فرهنگي و علمي و جلب همكاري آنها 

در امر ارزيابي. 
7-3- انجام ارزيابي توس��ط شخصيت هاي عالم و 

با تجربه.
8-3- نگرش منصفانه بر جنبه هاي مثبت و منفي. 

ماده 4- سطوح ارزيابي
ارزيابي هر يك از بخش ها در دو سطح و به شرح زير انجام مي شود: 

1-4- ارزيابي كالن- در اين سطح وضع فرهنگي و علمي كشور در مقياس 
ملي ارزيابي مي ش��ود و وضعيت هر ي��ك از بخش ها )تعليم و تربيت، علم 
و ف��ن آوري، فرهن��گ و ارتباط��ات( به صورت كلي و فراتر از دس��تگاهها و 
سازمانهاي مربوط به آن بخش مورد بررسي قرار مي گيرد. اين ارزيابي بايد 
روند عمومي بخش هاي فرهنگي و علمي كشور و موقعيت نسبي هر يك را 

در عرصه بين المللي معين كند. 
2-4- ارزيابي خرد- در اين سطح وضعيت دستگاهها و سازمانهاي مربوط به 
هر بخش و در مقايس��ه با هم ارزيابي مي شود اين ارزيابي بايد در نهايت به 

رتبه بندي دستگاهها و سازمانهاي مشابه منجر گردد. 
ماده 5- نتايج و آثار ارزيابي

1-5- نتايج ارزيابي در هر بخش در قالب گزارش ساالنه تدوين و به شوراي 
عالي انقالب فرهنگي تقديم مي شود. 

2-5- گزارش هاي ساالنه بايد شامل آسيب شناسي وضع فرهنگي و علمي 
كشور و ارائه پيشنهادهاي مشخص براي بهبود وضع در سطح كالن باشد. 

3-5- نتايج ارزيابي در س��طح خرد در تخصيص بودجه و اعتبارات و اعطاي 
امتيازات به دس��تگاهها و سازمانهاي فرهنگي و علمي مدنظر قرار مي گيرد. 
س��ازمان برنامه و بودجه و دبيرخانه ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگي موظف 
هس��تند ظرف سه ماه مش��تركا آيين نامه اجرايي اين امر را به شوراي عالي 

انقالب فرهنگي پيشنهاد نمايند. 
4-5- گزارش هاي ارزيابي پس از تأييد شورايعالي انقالب فرهنگي مي تواند 

براي اطالع عموم منتشر شود. 
5-5- گ��زارش هاي ارزيابي ي��ا گزيده آنها به عنوان گزارش هاي رس��مي 
جمهوري اس��المي ايران براي اس��تفاده در اختيار س��ازمان هاي فرهنگي و 

علمي و ملي و بين اللملي قرار مي گيرد. 
ماده 6- شاخص هاي ارزيابي

شاخص هاي كالن و خرد ارزيابي به تفكيك حوزه هاي زير معين مي شود. 
1-6- پيش دانشگاهي. 

2-6- آموزش عالي. 

3-6- تحقيقات. 
4-6- فرهنگ و ارتباطات )مراكز هنري، ديني، مساجد و...(

شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آيين نامه اجرايي كميسيون مشورتي

شماره جلسه تصويب: 296
تاريخ تصويب: 1371/09/24

شماره ابالغ: 3566/دش
تاريخ ابالغ: 1371/10/01

شرح: 
ماده1- بمنظور اداء  وظايف ذيل كميس��يون مش��ورتي شوراي عالي انقالب 

فرهنگي تشكيل ميگردد. 
الف( بررس��ي و ارائه نظريات كارشناسي درمورد طرحها و موضوعاتي كه از 

سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي ارجاع مي شود. 
ب( ارائه طرحها وپيش��نهاد ها درمورد اهداف ووظايف شوراي عالي انقالب 

فرهنگي
ج( طراحي ش��يوه ها وطريقه هاي اجرايي درخصوص مصوبات شوراي عالي 

انقالب فرهنگي
تبص��ره 1( اگ��ر كميس��يونها يا اعضاي ش��وراي عالي طالب نظر مش��ورتي 
درموضوع خاصي در ارتباط با مسائل شوراي عالي بودند. از طريق دبير شورا 

و باتشخيص او از كميسيون مشورتي نظرخواهي خواهدشد. 
ماده 2- كميس��يون مش��ورتي داراي يك دفتر وگروههاي تحقيق است كه 

زيرنظر رئيس كميسيون اداراه خواهد شد. 
تبصره 2( هرگروه تحقيق بين 3تا 5 نفر عضو خواهدداشت

ماده 3- رئيس كميس��ون مش��ورتي باپيشنهاد دبيرش��ورا وپس از تصويب 
شوراي عالي با حكم رئيس شوراي عالي منصوب ميشود

تبصره 3( رئيس كميس��يون درجلسات شوراي مشترك كميسيونها شركت 
مينمايند )بدون حق راي(

ماده 4- اعضاء كميسيون مش��ورتي به پيشنهاد رئيس كميسيون و تصويب 
شوراي عالي انقالب فرهنگي انتخاب مي شوند

تبصره 4( مدت رياست رئيس وعضويت اعضاء 3 سال است
تبص��ره 5( تعداد اعضاي كميس��يون حداكثر 15 نفر خواهدبود وجلس��ات 

باحضور نصف +1 اين تعداد رسميت خواهد يافت
ماده 5- مس��ووالن گروههاي تحقيق ازميان افرادي كه كميسيون مشورتي 

پيشنهاد مي نمايد توسط دبير شوراتعيين خواهند شد. 
م��اده 6- اين آئين نامه در 6ماده و 5 تبصره درجلس��ه ش��ماره 296 مورخ 

24/09/71 شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد. 

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی از نظر 18 مولفه بشرح زير مورد نقد 

و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نس��خ 
نوعی، تغييرات، آيين نگارش، تكراری بودن، مراجع 
م��وازی، مصوب��ات مزاح��م، اس��تثناپذيری، آگاهی 
عمومی، كاس��تی ها، اه��داف، ويژگی ه��ای ذاتی، 
ويژگی های عرضی، منابع تقنينی، اس��تانداردهای 

تقنينی و منافع عمومی
- تاكيد بر حس��ن اج��رای مصوبات آزمايش��ی نزد 

مجريان برای دايمی شدن آن 
مصوبات آزمايشی با دارابودن ويژگی های آزمايشی 
ن��زد مجري��ان مصوبه از حساس��يت نس��بتا خاص 
برخوردارند چون برای تبديل آنها به مصوبات دايمی 
نيازمند مرحله بررسی و ارزشيابی عملكردند. از اين 
رو تاكيد بر حس��ن اجرای مصوبات آزمايشی فرصت 

مناسبی برای ارزيابی كارايی و كارآمدی آنهاست.
- مشكل عدم تنقيح مصوبات

ق��وه مقننه در بيش از 110 س��ال وضع مصوبه ب��ه تصويب مصوبه پرداخته 
اس��ت كه همچون انباری بدون قفسه، طبقه و چيدمان به روی هم انباشته 
ش��ده اس��ت. برای يافتن هر كاال باي��د همه انبار را زي��ر و رو كرد و به هم 
ريخت! اين كار در انبارهای بزرگ كاال نه ممكن اس��ت نه مقرون به صرفه! 
آي��ا می توان برای يافتن ي��ك مصوبه می توان همه مصوبات يك قرن اخير 
را وارسی نمود؟ آيا با وجود حجم وضع مصوبه فعلی امكان بررسی مصوبات 
گذش��ته كش��ور و تعيين ارتباطات آنها با مصوبات قبل��ی وجود دارد؟ آيا با 
جايگزين��ی يك جمله ن��اروا جای فعاليتی مهم از ق��وه مقننه را می گيرد؟ 
پاس��خ به اين دست پرس��ش ها با توجه تداوم مشكالت در زندگی مردم از 

پيش معلوم است.
- حاكميت مجری مصوبه در تشخيص مصاديق نسخ نوعی

در نسخ های غيرقاعده مند معموال مجريان مصوبه كه دانش و تجربه كافی 
در ام��ر وضع مصوبه ندارند خود را در جايگاه واضع مصوبه برای تش��خيص 
مصاديق نس��خ نوعی می يابند كه معموال بر اس��اس س��ليقه و ديدگاه های 
غيرحقوقی به مصداق يابی می پردازند و نه تنها مش��كلی از كش��ور را حل 
نمی نمايند كه مشكلی بر مشكالت ديگر می افزايند كه برای حل اين دست 
مش��كالت جديد بايد تدبيری ويژه انديشيد. ناگفته نمايد كه در هيچ يك از 

جمالت نسخ نوعی، مرجع تشخيص مصداق نسخ مشخص نشده است.
- رواج بازار داغ تفسيرهای مصداق شناسانه در مصوبات

در اي��ن گونه م��وارد برای تعيين مصداق يا مصاديق نس��خ نوعی، معموال از 
س��وی افراد كارشناس و غيركارشناس تفاس��ير متعدد و متناقضی ارائه می 
شود به نحوی كه هر كس مصوبه را به نفع خود تفسير می نمايد. همه خود 
را از مصوبه طلبكار می دانند و در آن لحظه شخص واضع مصوبه در صحنه 
دعوی و اختالف نظر وجود ندارد كه ش��اهد و ناظر و داور مش��كالت بوجود 
آمده از نس��خ نوعی باشد و به طريقی مس��ئوليت كار خود را بپذيرد. رندان 
آگاه به مصوبه نيز با زبان بازی خواهند توانست از اين بازار سياه تفاسير، به 

نفع خود بهره برداری نمايند.
- جامعيت نام بر محتوای مصوبات

در روش س��نتی و رايج وضع مصوبه معموال در تدوين و تصويب مصوبات به 
نام و نامگذاری مصوبات از نظر كاربردی توجه كافی نمی ش��ود. نام مصوبه 
زمانی به بهترين ش��كل ممكن انجام شده است كه تمامی جوانب و زوايای 
پيدا و پنهان مصوبات را از نظر مفهومی پوشش دهد به نحوی كه با مطالعه 
ن��ام تقريب��ا از خواندن همه متن مصوبات بصورا گذرا بی نياز ش��د. حداكثر 
هماهنگی محتوا با نام مصوبات در جامعيت نام برای محتوا تعريف می شود 
ك��ه نتيجه آن در كار با مصوبات توس��ط مجريان و م��ردم در جامعه معين 

می گردد. 
- نام به مثابه نشانی مصوبات 

نامگذاری مصوبات در واقع ارائه نش��انی حوزه و قلمرو آنهاست. وجود دقت 
در ام��ر مهم نامگذاری مصوبات، ارائه نش��انی صحيح و دقيق مصوبات برای 
ذينفعان آن است كه در صورت مواجه شدن با بی نظمی مخاطبان مصوبات 
يعنی م��ردم و مجريان را در فهم و اجرای مصوبات در س��طح جامعه دچار 
مشكل كرده و می كند. بی نظمی در نامگذاری مصوبات، امر جانمايی حوزه 

و قلمرو شموليت آنها را با مشكل مواجه می سازد.
- دسترسی بهتر و ساده تر به مفاهيم در مصوبه

عنوان بندی و جداسازی موضوعات مرتبط با يك پديد در مصوبه موجب می 
ش��ود كه دسترس��ی به مفاهيم مورد نياز بهتر و ساده تر انجام شود. ارتقای 
دس��ترس پذي��ری مطالب در مصوبات بدون عنوان بن��دی مطالب مرتبط و 
جم��ع آوری آنها ذيل يك عنوان ممكن نيس��ت. دسترس��ی ب��ه مفاهيم به 
واضع��ان مصوبه در وضع مصوبه و ب��ه مجريان مصوبه در اجرا و به مردم در 
درك و تبعي��ت پذيری از مصوبه كمك بس��ياری می كن��د. هر گونه ايجاد 
دسترس��ی برای درك مفاهيم مرتبط با ي��ك متن پيچيده مصوبه می تواند 
به تبعيت پذيری مصوبات توس��ط مردم در جامع��ه كمك نمايد. به عبارت 
ديگ��ر عنوان بندی با تعيين جغرافي��ای محتوايی و جانمايی های محتوايی 
مصوبات كمك می كند كه اين مهم نيز در دسترس��ی آسان تر به محتوای 

مصوبات نقش دارد.
- بی نظمی شديد در تمديد، ادامه يافتن و تدوام اجرای مصوبات

مدت اعتبار برخی از مصوبات، يك يا چندبار تمديد شده است. پرسش ااين 
اس��ت كه تمديد اعتبار يا تمديد اعتبار تغييرات مصوبات بصورت ثبت شده 
و قابل دس��ترس برای همگان و حتی واضع��ان مصوبه وجود ندارد. بنابراين 
اظهار نظ��ر پيرامون مجموعه مصوبات موج��ود در يك موضوع خاص عمال 
غيرممكن اس��ت. اين مه��م در مورد تمديد چندين ب��اره مصوبات موقت و 

آزمايشی دارای مصداق است.
- عدم اهميت دادن واضعان مصوبه به اصول نگارش صحيح

تكرار فراوان اش��تباهات نگارشی در مصوبات در همه اركان تقسيم كار ملی 
در دوره ه��ای مختلف زمانی مويد اين واقعيت اس��ت كه واضعان مصوبه نه 
اينكه به اصول زبان فارس��ی معيار اعتقاد نداشته باشند بلكه از سر ناآگاهی 
و كم اهميتی نس��بت به وقوع اشتباهات نگارشی بی تفاوت هستند. اين بی 

تفاوتی طی ساليان دراز به رويه جاری درآمده است.
- تكرار مصوبه  و حساسيت زدايی از موضوع

در روانشناسی يادگيری با تكرار موضوع يا جمالت به دفعات زياد، حساسيت 
زدايی نس��بت به موضوع صورت می گيرد و مخاطبان از مسير يادگيری آن 
ب��از می مانن��د. در صورت تداوم تكرار دلزدگی و م��الل آوری نتيجه قطعی 
خواه��د بود. در اين صورت اس��ت ك��ه تكرار موجب خ��راب كردن موضوع 
تكراری می ش��ود. حساس��يت زدايی هنگامی بوجود م��ی آيد كه اطالعات 
تك��راری مورد نياز مخاطبان نيس��ت و مش��كلی از آنها را ح��ل نمی نمايد 
اما مدام بخش��ی از فضای ذهنی آنها را اش��غال نموده اس��ت. در اين حالت 
مخاطبان با واكنش شديد نسبت به حذف موضوع تكراری از منظر نظرشان 

به هر طريق ممكن اقدام می كنند.
- وضع قوانين متعارض يا غيرهمس��و در موضوعات 

واحد يا مرتبط
تعدد مراكز و مراجع واضع مصوبه بدون وجود وحدت 
رويه و ساختار تشكيالتی نظام دار، به وضع مصوبات 
متعارض يا غيرهمس��و می پردازند و چون انس��جام 
درون��ی و هماهنگ��ی بيرونی ندارند، ت��ورم مصوبه و 
وضع مصوب��ه، خروج��ی طبيعی آن اس��ت. تحليل 
نيازهای متفاوت معموال به تدوين و تصويب مصوبات 
گوناگون می انجامد ك��ه دارای كاربردهای مختلفی 
در ي��ك زمينه خاص دارند. جزءنگر ش��دن مصوبات 
در مراكز و مراجع متعدد وضع مصوبه، امر تشخيص 
مصاديق را با دشواری مواجه می سازد. وجود قوانيت 
متعارض و غيرهمسو، اساسا هر گونه پيشرفت را در 

موضوعات مورد نظر متوقف می كند. 
- ارجاع مصوبه برای انتقال محتوا

تقريب��ا در همه موارد ارجاع��ات مصوبات به يكديگر 
در دو س��وی ارجاع انتقال محتوا صورت می گس��رد كه بر اس��اس اختالف 
پتانس��يل محت��وا بصورت قطعی يا موق��ت و يك طرفه يا دو طرفه اس��ت. 
انتقال محت��وا دارای نقش تكميل كنندگی و تقوي��ت كنندگی مصوبات بر 

يكديگر است.
- ارجاع مصوبه برای انتقال مستندات و شواهد

در برخی از موارد ارجاع يك مصوبه به مصوبه ديگر به منظور انتقال مستندات 
و ش��واهد از يك مصوبه به مصوبه ديگر صورت می گيرد كه در كاركردهای 
مصوبه مورد اس��تفاده قرار می گيرد. اس��تفاده مجدد از مستندات و شواهد 

موجود در مصوبه ديگر، استفاده بهينه از درونداشت های قانونی است.
- موضوع مشترك در مصوبات مزاحم

همه مصوبات مش��ترك در علت و آثا تصويب دارای وجوه مشترك اند. علت 
تصويب اين دس��ت مصوبات بی توجهی واضع مصوبه و آثار سوء آنها شامل 
از دس��ت رفتن اعتماد عمومی به مصوبه و در صورت تداوم مصوبه گريزی و 
مصوبه ستيزی است. حضور يك مصوبه مزاحم می تواند آثار مثبت مجموعه 

ای مصوبات را در جامعه نابود سازد.
- افزايش ابهام و پيچيدگی مصوبه در مقام اجرا

بدون ترديد اجرای مصوبات دارای اس��تثنائات فراوان بدون حرف و حديث 
و عوارض جانبی نخواهد بود. رقبای موجود در اس��تثنائات قانونی جو روانی 
جامع��ه را هنگام اجرای مصوبه بر هم خواهن��د زد و اجازه نخواهند داد كه 
مصوبه بر مدار صحيح خود به نقش آفرينی بپردازد و بتواند به ارائه حداكثر 
عملك��رد خود دس��ت يابد. همگان در برخورد با مصوبات دارای اس��تثنائات 
ف��راوان از ه��م پيرامون داليل اس��تثنائات خواهند پرس��يد و چون معموال 
توضيح��ات كاف��ی در اين باره ارائه نمی كنند ابهام ايجاد ش��ده به ناچار به 

خرده فرهنگ مزاحم تبديل خواهد شد.
- خروج موضوعی مصوبات موقت از هويت موقتی خود

در بسياری از مصوبات موقت، زمان اجرا بر اساس مصوبه قانونی سپری شده 
اس��ت اما مصوبه هنوز در حال اجراست. بی قانونی در اجرای مصوبه موقت 
در خارج از تاريخ مصوب تقريبا در وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی رواج 
دارد و تقريبا كس��ی هم متعرض موضوع نيس��ت و دستگاه های نظارتی نيز 

اقدامات پيشگيرانه و قاطعی در اين زمينه ندارند.
- توجه به فهم مصوبه به عنوان مقدمه جامعه پذيری مصوبه

فهم مصوبه توسط مردم مقدمه جامعه پذيری آن است. هنجارپذيری جامعه 
از روی آگاهی و اراده آگاهانه انجام می شود و هر گونه ابهام زايی در مسير 
اجرای مصوبه، عملكرد آن را با دشواری مواجه می سازد و مجريان مصوبه را 
در راه اجرای مصوبه با مشكالت متعدد مواجه می سازد كه در برخی موارد 

می تواند به تقابل و درگيری منجر شود.
- سوء استفاده از نافهمی مردم از مصوبه

نافهمی مردم از مصوبات از دو جهت مورد س��وء اس��تفاده قرار می گيرد از 
س��وی مجريان مصوبه و از سوی رندان سودجو. مصوبات مبهم و پيچيده به 
لحاظ ادبيات و نگارش برای اجرا در جامعه محتاج تفس��يرهای سليقه ای و 
غيركارشناسانه اند كه زمينه های سوء استفاده از مصوبه را فراهم می كنند 

كه در هر دو صورت مسير قانونگرايی در جامعه را مسدود می سازد.
- نبود پويايی وضع مصوبه

اصوال در وضع مصوبه س��نتی به سبك ايرانی، پويايی مصوبه و وضع مصوبه 
وجود ن��دارد. به عبارت ديگر متناس��ب با زمان نوعی خودكاری با روش��ی 
زمانمن��د و دوره ای و نوب��ه به تجديد حيات مصوبات و تناس��ب زمانه نمی 
پردازد. امور نوظهور با طی كردن مس��ير دور و دراز از بوروكراسی های زايد 
و ب��ی فايده زمانی بصورت مصوبه به اجرا در می آيند كه اوج زمان تاثير آن 

پديده نوظهور بدون مصوبه سپری شده است.
- پشتيبانی مصوبه از عدالت به مثابه برقراری حقوق و تكاليف

مصوبه برای برقراری عدالت تصويب و اجرا می ش��ود. در سايه مصوبه است 
ك��ه حقوق و تكاليف جامعه تعيي��ن و برقرار می گردد. مصوبه مدافع حقوق 
مردم و ترغيب آنان به ادای تكاليف ش��ان است. مصوبه است كه روابط بين 
افراد و حكومت را در قالب حقوق و تكاليف تعيين می كند. بروز مش��كالت 
در زندگی مردم نشانه ناكارآمدی مصوبه در برقراری عدالت به معنای حقوق 
و تكاليف مردم اس��ت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز 
و تش��ديد مش��كالت زندگی مردم نشانه عدم وجود تامين عدالت و برقراری 

حقوق و تكاليف مردم به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است. 
- امري بودن مصوبه به مثابه اراده آگاهانه

ص��رف نظر از امری بودن يك مصوبه در قالب زبانی آن، حضور اراده قوی و 
آگاهان��ه واضع مصوبه در مصوبه م��ی تواند نويدبخش مصوبه و وضع مصوبه 
مناس��ب باش��د. بنابراين امری بودن مصوبه نبايد به فع��ل زبانی آن از نظر 
ادبي��ات محدود ش��ود. اقتدار مصوبه و واضع مصوب��ه از طريق ويژگی امری 
بودن به جامعه منتقل می شود همگان در می يابند كه اجرای مصوبه منظور 
نظ��ر واضع مصوبه بوده و مجريان مصوبه نيز از اجرای دقيق مصوبه س��رباز 
نمی زنند و اجرای مفاد مصوبه را دقيقا در دس��تور كار خود قرار می دهند. 
در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تش��ديد مشكالت 
زندگی مردم نش��انه عدم وج��ود اراده آگاهانه در حل مش��كالت به عنوان 

ويژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- تأمين منفعت عموم در مصوبه به مثابه سعادتمندی جامعه

تأمي��ن كننده منفع��ت عموم به معنای س��عادتمندی جامعه از ويژگی های 
عرضی مصوبه و وضع مصوبه است كه می تواند به اعتبار مصوبه در جامعه و 
اعتماد مردم به مصوبه و واضعان مصوبه كمك كند. بدون ترديد همه مردم از 
مصوبه و وضع مصوبه توقع دارند كه آنها را به يعادت مادی و معنوی برساند. 
اينكه مصوبه و وضع مصوبه تا چه حد قادر به تامين سعادتمندی جامعه اند 
جای بحث و بررس��ی بيشتری دارد. سعادت جامعه به مصوبه و مصوبه برای 
س��عادت جامعه بوجود می آيد. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك 
ايرانی، بروز و تش��ديد مشكالت زندگی مردم نشانه عدم سعادتمندی جامعه 

به عنوان ويژگی عرضی مصوبه است.
- پشتيبانی جامعه از مصوبه به مثابه تامين منافع 

عمومی در مصوبه
جامعه به عنوان يكی از منابع مصوبه و وضع مصوبه 
معرفی ش��ده اس��ت. مصوبه تنظيم كننده حدود و 
روابط بين پديده های گوناگون اجتماعی اس��ت كه 
بصورت سلسله مراتبی می تواند به ساماندهی جامعه 
بپ��ردازد و بصورت فراگير اداره امور كش��ور را انجام 
دهد. دستاورد طبيعی كارآمدی در اداره امور جامعه 
تامين منافع عمومی است و زندگی همراه با آرامش و 
آسايش است. تقسيم كار ملی شامل تدوين، تصويب، 
تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفسير مصوبه بايد توانايی 
الزم ب��رای تامين منافع عموم��ی را در وضع مصوبه 
داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك 
ايرانی، بروز و تش��ديد مشكالت زندگی مردم نشانه 
عدم تامين منافع عمومی در مصوبه به عنوان منابع 

مصوبه و وضع مصوبه است.
- حفظ و تأمين منفعت عمومي در مصوبه  به مثابه تامين آرامش و آسايش 

همگانی
حف��ظ و تأمين منفعت عمومي به معنای تامين آرامش و آس��ايش همگانی 
يكی از اصول وضع مصوبه است. روح حاكم بر مصوبه و وضع مصوبه، تامين 
آرامش و آس��ايش برای جامعه است كه با مشكالت موجود در زندگی مردم 
محتاج تالش بيش��تر است. اعتالی مصوبه و وضع مصوبه چهره واقعی خود 
را در رضايت مردم در زندگی شان نشان می دهد. در مصوبه و وضع مصوبه 
س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تشديد مش��كالت زندگی مردم نشانه عدم 
حفظ و تأمين منفعت عمومي به مثابه تامين آرامش و آس��ايش همگانی به 

عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
-تامين منافع عمومی در مصوبه به مثابه روح مصوبه

روح مصوبه تامين منافع جامعه انسانی است و هدفی است كه واضع مصوبه و 
وضع مصوبه با تمان توان علمی و عملی خود به دنبال تحقق آن است. فلسفه 
مصوبه و وضع مصوبه نيز از تعيين روابط اجزای پديده های جامعه چيزی جز 
تامين نفع عمومی نيست. اما تامين منافع عمومی از طريق تصويب و اجرای 
مصوبات ناكارآمد محقق نمی ش��ود. روح مصوبه و مصوبه گذاری در خدمات 
منافع عمومی است و می كوشد كه ترتيباتی تعيين نمايد تا منابع و ظرفيت 
های كش��ور در خدمت منافع عمومی مصرف ش��ود. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه عدم وجود 

منافع عمومی به مثابه به مثابه روح مصوبه در وضع مصوبه است.
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اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در 
جمهوری اسالمی ایران با شورای عالی انقالب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در 
قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج 
است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، »چالش 
قانون« نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی 

مصوبه آیین نامه ارزیابي وضع فرهنگي و علمي کشور و آیین نامه اجرایي کمیسیون مشورتي می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان 
گرامی می گذرد:

»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )115( میکند:

ناکارآمدی آيين نامه ارزيابی وضع فرهنگی و علمی كشور!؟

کالن(  )س���طح  س���طح  اي���ن  در 
وضعيت هر يك از بخش ها )تعليم 
و تربيت، علم و فن آوري، فرهنگ 
و ارتباط���ات( به صورت كلي و فراتر 
از دستگاهها و س���ازمانهاي مربوط 
ب���ه آن بخش مورد بررس���ي قرار مي 
گيرد. اين ارزيابي بايد روند عمومي 
بخش هاي فرهنگي و علمي كشور 
و موقعي���ت نس���بي ه���ر ي���ك را در 

عرصه بين المللي معين كند

مصوب���ات آزمایش���ی ب���ا داراب���ودن 
ویژگی های آزمایش���ی نزد مجریان 
مصوبه از حساسیت نسبتا خاص 
برخوردارن���د چون ب���رای تبدیل آنها 
ب���ه مصوبات دایمی نیازمند مرحله 
بررس���ی و ارزش���یابی عملکردن���د. 
از ای���ن رو تاکی���د ب���ر حس���ن اجرای 
مصوبات آزمایشی فرصت مناسبی 
ب���رای ارزیاب���ی کارای���ی و کارآم���دی 

آنهاست

که  اسالمشهر  شهردارى  عمومى  مناقصه  آگهى  پیرو 
درتاریخ 99/6/4صفحه 6 درسطردوم عبارت پیمانکاران 
و  اشتباه  کارشناسى  کلمه  ودرسطرچهارم  است  صحیح 
اضافه منتشرشده ، که بدینوسیله اصالح مى گردد. 


