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گزارش
دارند اما اين ماده در اصالحات بعدي حذف ش��د .فراتر از اين ،ش��خصيت و
جاي��گاه حقوقي ش��وراها از جهاتي كه در قوانين و مق��ررات به عنوان ابعاد
الف) عنوان
حقوقي اين نهادها پيش بيني شده مبهم بوده و يا تضعيف شده است.
 آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله .2ابهام در جايگاه حقوقي ش��وراها :يكي از مسائل مهم و چالش برانگيز در
 آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائهخصوص ش��وراها ،شناخت جايگاه واقعي ش��وراها در ميان ساير اركان نظام
شده است؟ خیر
اداري كشور است .به اعتقاد برخي از حقوقدانان هرچند شوراها به صراحت
 آیا نام دس��ت اندرکاران تهیه و انتش��ار گزارش بطور کامل شامل نام و نامجزئي از قوه مقننه محسوب نشده اند ،اما با توجه به ماهيت كاركردشان كه
خانوادگی ،رتبه علمی ،محل کار و نش��انی پست الکترونیک در گزارش قید
تصميم گيري اس��ت ،جزئي از قوه قانونگذاري به حس��اب ميآيند .بر اساس
شده است؟ خیر
ديدگاه ديگري ش��وراها زيرمجموعه قوه مجريه قرار دارند و اين امر به علت
الف) چکیده
ارتباط زيادي اس��ت كه ش��وراها با قوه مجريه دارند .بر اين اس��اس وظيفه
 آی��ا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه اس��ت؟ گ��زارش دارای خالصهشوراها مطابق نظارت بر اداره امور محل براي پيشبرد برخي از امور اجرايي
راهبردی است.
اس��ت .اما بايد گفت نظر به ادله اي مانند مباني نظري ش��وراها (دارا بودن
 اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد ،آیا به اندازه کافی خالصه واستقالل) و اصول هفتم و يكصدم قانون اساسي ،شوراها در زيرمجموعه هيچ
چکیده کل مقاله است؟ بله
يك از قواي سه گانه قرار نمي گيرند و خود از جايگاهي مستقل برخوردارند.
 آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ خیراما اين جايگاه هنوز نه در قوانين مصوب و نه در عرصه عمل و اجرا
ب) فهرست
پذيرفته نشده است.
 آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست .3نامش��خص بودن حيط��ه وظايف و اختي��ارات ش��وراها :عليرغم اهميت
اجمالی است.
شوراهاي محلي به عنوان يكي از نهادهاي حكومتي در قانون اساسي ،قوانين
 آیا جدول ها ،نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیرمصوب مجلس ش��وراي اسالمي كه بايد وظايف و حوزه صالحيتي شوراها را
 آیا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص ،مکان ها و  ...است؟ خیرتبيين نمايند ،با ابهاماتي روبرو هستند و نتوانسته اند بين امور محلي و ملي
پ) مقدمه
ال
قائل به تفكيك ش��وند .همچنين با وجود تغييرات مكرر قانون شوراها ،عم ً
 آی��ا مقدمه ،توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مش��کلوظايف و اختيارات شوراها هر بار محدودتر شده است.
موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ بله
 .4فقدان نظام ضمانت اجراي مؤثر :نظام ضمانت اجرايي از لحاظ حقوقي به
 آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بلهاين معناس��ت كه جهت اجراي مؤثر قواع��د حقوقي كه قانونگذار وضع كرده
 آی��ا از واژگان کلی��دی و اصطالحات مهم گزارش تعاریف مش��خص ارائهمجازات هايي در نظر گرفته مي ش��ود .با نظري اجمالي به قانون ش��وراها و
شده است؟ خیر
آيين نامه هاي اجرايي آن به آساني مي توان پي برد كه ضمانت اجراي كافي
 آیا پیش��ینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی دربراي تصميمات و مصوبات ش��وراها وجود ن��دارد .جالب تر آنكه نه تنها هيچ
گزارش مطرح شده است؟ خیر
سازوكاري در جهت تحكيم مصوبات شوراها پيش بيني نشده ،بلكه در موارد
ت) روش کار
زي��ادي مصوبات باي��د از صافي هاي مختلفي عبور كنند ت��ا بتوانند اجرايي
 آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش برشوند .در همين مورد اگرچه در قانون اساسي و در قانون شوراها ،استانداران،
اساس یافته های آماری از پرسشنامه است.
فرمانداران ،بخش��داران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي
 آیا روش های انتخاب ش��ده توسط نویس��ندگان قادر به پاسخ به سواالتش��وند در حدود اختيارات شوراها به رعايت تصميمات آنها ملزم هستند ،اما
تحقیق می باشد؟ خیر
عليرغم اينكه چنين امري پيش بيني شده سازوكار موجود در برخي از مواد
 آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیرقانون شوراها به گونه اي است كه كامال عكس اين مطلب است.
 اگر یک مطالعه تحقیقاتی مش��ابه توسط محققین دیگری انجام شود ،می .5نظارت ضعيف بر شوراها :در نظام غيرمتمركز ،سازمانهاي محلي نهادهاي
تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
خودگ��ردان و داراي اس��تقالل تصميم گيري هس��تند و لذا الزم اس��ت در
ث) یافته ها
سلس��له مراتب قدرت مركزي قرار نگيرند و حداكثر نظارتي كه بر آن اعمال
 آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیرش��ود نظ��ارت قيمومتي يا نظارت قانوني باش��د .اصلي تري��ن ركن ناظر بر
 آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیرشوراهاي اسالمي ،هيئت حل اختالف است كه در سه سطح مركز ،استان و
 آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خیرشهرستان تشكيل مي شود.
 راس��تی آزمای��ی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام ش��ده اس��ت؟ .6چالش هاي انتخاب شهرداران و بي ثباتي مديريتي :انتخاب شهرداران بي
گزارش فاقد آزمون های راستی آزمایی است.
ترديد يكي از اختي��ارات كليدي و به عبارتي ديگر
 آی��ا نتایج گ��زارش از روایی و پایای��ی قابل قبولمهم ترين وظيفه و تصميم ش��وراهاي اسالمي شهر
برخوردار است؟ بله
اس��ت .اما مطالعات انجام شده نش��ان مي دهد كه
ج) بحث
انتخاب شهرداران (به خصوص در شهرهاي بزرگ و
نظ���ام اداري ايران ،متمركز اس���ت
 آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ بلهمراكز استان ها) در بيشتر مواقع با چالش و اختالف
و حج���م عم���ده كاركنان���ي ك���ه در
 آیا نویس��ندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیهنظرهاي��ي هم��راه بوده اس��ت .همين ام��ر موجب
بخ���ش عمومي جامعه ب���ه فعاليت
آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
ش��ده كه طول عمر مديريت ش��هردار به تدريج از
مش���غوالند ،دولت���ي هس���تند.
 آی��ا یافته های ای��ن مطالعه با مطالعات مش��ابهبي
شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ كاهش يابد.
دولت تأمين كننده خدمات اصلي
پیشین در این زمینه مقایسه شده است؟ خیر
و
اهميت
ثباتي مديريتي در اين س��طح با توجه به
شهرها و روس���تاها مانند آموزش،
 آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیرحساسيت اداره شهرهاي بزرگ ،يچيدگي مسائل و
بهداش���ت ،امنيت و پليس است.
 آی��ا برای انجام پژوهش های بعدی پیش��نهاداتیمش��كالت و لزوم اجراي خط مشيها و سياست هاي
از اي���ن رو اعض���اي ش���وراها ،در
ارائه شده است؟ خیر
پيوس��ته براي حل مسائل و معضالت شهري ،نگران
چشم بس���ياري از مديران ،افرادي
چ) جدول ها ،نمودارها و تصاویر
كننده است.
ب���دون اطالعات و تجرب���ه كافي در
 آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شدهب) عدم اس��تقالل مالي ش��وراها و منابع درآمدي
مديريت و اجرا تلقي مي شوند كه
است؟ خیر
ناپايدار ش��هرداري ها از مس��ائل مهم در نظام عدم
در شرايط حاضر تنها مي توان آنها
 آی��ا جدول ها ،نمودارها و ش��کل ها ویژگی هایرا تحمل كرد
تمركز ،عدم استقالل مالي شوراها و همچنين منابع
کلیدی مطالعه را نشان می دهند؟ بله
درآمدي ناپايدار براي شهرداريها مي باشد:
 آی��ا تصاویر ،جدول ها و نمودارها ش��فاف و قابل .1عدم استقالل مالي شوراها :نهادهاي غيرمتمركز،
فهم هس��تند و دارای باالنویس و زیرنویس مناسب
بدون استقالل مالي توان تعقيب اهداف خود و عمل
می باشند؟ بله
به رس��الت هاي خويش را ندارند .بنابراين استقالل نسبي مالي شوراها ـ به
ح) پیوست ها
عنوان نهادي غيرمتمركز ـ از دولت مركزي بسيار حياتي است.
 آیا پیوس��ت های گزارش حاوی اطالعات مفید اس��ت؟ پرسشنامه تحقیق .2نبود منابع درآمدي پايدار براي شهرداري ها :يكي از الزامات شكل گيري
در گزارش پیوست است.
حكوم��ت محلي مقتدر و كارآمد ،توانايي ش��هرداري ها در زمينه اس��تقالل
 آیا پیوس��ت ها به کس��ب آگاهی بیش��تر در مخاطبان کم��ک می کند؟مالي اس��ت .در س��ال هاي اخير فروش فضا در س��طح ش��هر اگرچه منابع
پرسشنامه تحقیق در گزارش پیوست است.
مالي فراواني در اختيار ش��هرداري ها قرار مي داد ،اما بايد گفت جزء منابع
 آیا پیوس��ت ها حاوی فرم ها و اس��ناد مرتبط با گزارش است؟ پرسشنامهدرآمدي ناپايدار و ناسالم بهحساب مي آيد كه پيامدهاي منفي و عوارض آن
تحقیق در گزارش پیوست است..
آسيب هاي فراواني بر بافت و ساختار شهر تحميل مي كند.
خ) منابع
ج) عدم تمايل دولت به تمركززدايي
 آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بلهنظام اداري ايران ،متمركز است و حجم عمده كاركناني كه در بخش عمومي
 آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بلهجامعه به فعاليت مش��غوالند ،دولتي هس��تند .دولت تأمين كننده خدمات
 آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خیراصلي ش��هرها و روستاها مانند آموزش ،بهداش��ت ،امنيت و پليس است .از
 شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقیاين رو اعضاي شوراها ،در چشم بسياري از مديران ،افرادي بدون اطالعات و
 آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیرتجربه كافي در مديريت و اجرا تلقي مي شوند كه در شرايط حاضر تنها مي
 آیا گزارش از منابع بین بخش��ی و بین رش��ته ای داخلی و خارجی معتبرتوان آنها را تحمل كرد .اين تلقي س��بب مي شود تا اختيارات شوراها بسيار
استفاده کرده است؟ خیر
تنزل يابد .در اين خصوص اكثريت اعضاي ش��ورا و كارشناس��ان به اين امر
معتقدند كه توزيع قدرت از طريق شوراها موفقيت آميز نبوده و اين نهاد از
ارزیابی محتوایی گزارش
قدرت چنداني برخوردار نيست.
الف) سامان مندی
ضعف های شوراهای اسالمی شهرها:
 آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیرضعف ها را به طور خالصه مي توان به شرح زير نام برد:
 آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟ـ خودمحوري برخي از اعضاي ش��وراها ك��ه خود باعث عدم حضور اعضا در
خیر
شورا و در نتيجه عدم تشكيل جلسات آن مي شود.
 آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سواالت مشخص است؟ خیرـ سياست زدگي عامل ديگر ضعف تشكيالتي شوراهاست كه باعث مي شود
 آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیرتا تصميم گيري به جاي عقلي بودن براساس منافع باشد؛
 آیا بس��ط و توضیح مطالب در هر پاراگ��راف ،بخش ،فصل و  ...در گزارشـ نبود تجربه كار اجرايي و مملكت داري نيز از عوامل ضعف شوراهاست؛
انجام شده است؟ بله
ـ دو ش��غله بودن برخي از اعضاي ش��وراها كه موجب مي شود تا عضو شورا
 آی��ا در پای��ان هر فصل ،بخش و  ...مؤلف به جم��ع بندی مطالب پرداختهغالبا در شوراي محل خدمت خود حاضر نباشد؛
است؟ خیر
ـ مشكل كم سوادي اعضاي شوراهاي اسالمي در روستاها و كمبود نيروهاي
 آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بلهمتخصص مسائل شهري در شوراهاي اسالمي شهرها؛
ب) نوآوری
ـ حيف و ميل امكانات توسط اعضاي شوراها در برخي از شهرها و روستاهاي
 آی��ا محتوای گزارش دارای س��طح خاصی از ن��وآوری در نظریه پردازی وكش��ور ،به اين صورت كه اعضاي ش��وراها امكانات شهري را به محله هايي
اندیشه ورزی است؟ خیر
كه خود و وابس��تگان شان در آنجاها زندگي مي كنند ،سوق مي دهند و به
 آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیرمناطق ديگر بي توجه هستند؛
 آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیرـ ارتباط ناكافي بين ش��وراهاي مختلف كش��ور؛ وجود ارتباط قوي از طرفي
 آیا گزارش مدعی ارائه محصوالت یا خدمات جدید است؟ خیرمي تواند رويه ها را به هم نزديك و هماهنگ كند و از طرف ديگر به انتقال
 آی��ا محتوای گ��زارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گس��ترش گفتمانو انباشت تجربه ها كمك كند؛
اجتماعی را دارد؟ خیر
ـ ناهماهنگي و گاه تضاد بين ش��وراها و ش��هرداري ها .به طور كلي تفكر و
 آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیرتجربه ش��ورايي در جامعه ما بس��يار ابتدايي است .شهرداري ها و شهرداران
پ) اهمیت
هم از اين قاعده مس��تثنا نيس��تند ،زيرا ش��هرداران طي س��اليان متمادي
 آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیرمنصوب مي شدند و شهرداري ها يك اداره دولتي بودند .بنابراين شهرداران
 آیا چینش مطالب در گزارش بر اس��اس درج��ه اهمیت موضوعات و وزننه تنها تجربه كار شورايي را ندارند ،بلكه باور اين امر براي آنها مشكل است
محتوایی آنها انجام شده است؟ خیر
كه تابع يك نهاد مردمي باشند.
ارزیابی بخش های گزارش

«چالش قانون» گزارش های مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسالمی را معرفی ،نقد و بررسی ( )147می کند

آسيب شناسی وظايف و
عملكرد شوراهای اسالمی
شهر در ايران!؟

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اش��اره :مجموعه گ��زارش های مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای
اسالمی ،بر اساس ماده  1و  2قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های
مجلس شورای اس�لامی 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 (ميزان بهره مندي از اطالعات و تأثير
آن بر فرايند قانونگذاري) ،تولیدات پژوهشی تاکنون مورد استقبال و
استفاده نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار نگرفته است و بخش
محدودی از مصوب��ات ( 22درصد) با نظر دس��تاوردهای مطالعاتی
مرک��ز پژوهش ها همخوانی دارد .ب��دون تردید مرکز پژوهش های
مجلس ش��ورای اس�لامی در روند تحول قانونگذاری س��نتی کشور
نقش مهمی دارد« .چالش قانون» ضمن اعالم آمادگی برای انعکاس
متن جوابیه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پیشاپیش از
حسن توجه و پیش��نهادات عموم نخبگان و اندیشمندان سپاسگزار
اس��ت .این نوش��تار به معرفی ،نقد و بررسی گزارش آسيب شناسي
وظايف و عملكرد ش��وراهاي اسالمي ش��هر در ايران؛ با بهره گيري
از نظرات اعضاي ش��ورا و كارشناس��ان منتشر ش��ده از سوی مرکز
پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی می پردازد که هم اکنون از
نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی گزارش

شناسنامه گزارش
عنوان گزارش :آس��يب شناسي وظايف و عملكرد شوراهاي اسالمي شهر در
ايران؛ با بهره گيري از نظرات اعضاي شورا و كارشناسان
شماره مسلسل15756 :
کد موضوعی260 :
نام دفتر :مطالعات سياسي (گروه سياست داخلي)
تهيه و تدوين :حسن كريمي فرد ،مهدي نژادخليلي
همکاران :مهدي پورعزيزي ،سيدمجتبي حسيني پور اردكاني ،بهادر غالمي،
ناصر يارمحمديان ،خيراله خيري اصل
ناظر علمي :محمدرضا شمسا
متقاضي :معاونت پژوهش هاي سياسي  -حقوقي
تاريخ انتشار1396/11/16 :
تعداد صفحات 87 :صفحه
ناشر :مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
منبع :درگاه الکترونیک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
در خالص��ه راهبردی گزارش اینگونه آمده اس��ت :امروزه تش��كيل حكومت
محلي اقدامي در راس��تاي توسعه و به عنوان يكي از راهكارهاي موفق براي
حل مسائل و مشكالت كشورها و استفاده كارآمدتر از توانايي هايشان مورد
توجه قرار گرفته اس��ت .س��ازمان هاي محلي به عنوان نهادهاي حائل ميان
دول��ت و جامعه ،هم از حي��ث مردمي كردن اداره امور محلي و هم از جهت
كاستن بار مسئوليت حكومت مركزي مؤثر بوده اند .البته اتخاذ راهبردهاي
ناكارآمد در زمينه تمركززدايي ميتواند به گس��ترش فس��اد در يك كش��ور
منجر ش��ود .براي ني��ل به حكومت محل��ي كارآمد ،پاي بن��دي و تعهد به
مجموع��ه اي از مؤلف��ه ها و الزامات ضروري اس��ت .در اين ارتباط توجه به
جاي��گاه حكومت محلي در س��اختار حاكميتي ،پيش بين��ي ارتباط صحيح
س��ازمان هاي محل��ي با نهادهاي دول��ت مركزي ،چگونگ��ي تأمين بودجه
نهادهاي محلي ،ش��خصيت حقوقي مس��تقل ،اس��تقالل اداري و صالحيت
هنجارگذاري حائز اهميت مي باش��ند .درواقع مي ت��وان گفت برخورداري
از اس��تقالل مال��ي ،اداري و هنجارگذاري از ش��رايط تمركززدايي به معناي
دقيق كلمه است .بر اساس مؤلفه هاي فوق شوراهاي اسالمي شهر و روستا
در اي��ران با توجه به قوانين موجود هنوز فاقد اطالق ويژگي حكومت محلي
هس��تند ،اما نهادي است كه امكان و ظرفيت تحقق اين امر را دارد .شوراها
از مظاهر مردمساالري و حاكميت مردم به شمار ميروند كه هدف از تشكيل
آنها ش��ركت دادن مردم در اداره امور از پايين ترين سطح تا باالترين سطح
جامعه (از روس��تا ،شهر ،بخش ،شهرس��تان ،استان تا كشور) است .عالوه بر
اين شوراها زمينه بحث و گفتگو را در سطح محلي براي همه فراهم مي كند
تا مس��ائل و مشكالت اجتماعي به روش��ني مطرح و براي آنها راه حل هاي
مناسب و س��ازنده پيدا شود .در ايران تأسيس ش��وراهاي اسالمي بالفاصله
پس از پيروزي انقالب اس�لامي مورد توجه ق��رار گرفت ،اما برگزاري اولين
انتخابات ش��وراهاي اسالمي شهر و روس��تا در سال  1377انجام شد .بعد از
گذش��ت چند از عمر شوراهاي اسالمي شهر و روستا مي توان گفت كه اين
نهاد با مشكالت و چالش هاي جدي در رسيدن به اهداف خود روبرو است.
گزارش حاضر با مدنظر قرار دادن رويكردي آسيب شناسانه و براساس روش
كمي و كيفي مي كوش��د به ارائه راهكارهايي براي نيل به تمركززدايي مؤثر
دست پيدا كند .روش انجام گزارش كه از نظر هدف جزء تحقيقات كاربردي
مي باشد ،توصيفي -تحليلي است .در اين گزارش جهت گردآوري اطالعات
مورد نياز از دو روش كتابخانه اي و پيمايشي استفاده شده است.
چالش هاي پيش روي شوراهاي شهر
با بررس��ي چهار دورهاي كه از عمر ش��وراهاي اسالمي ش��هر در ايران مي
گذرد ،مي توان گفت كه ش��وراها با مش��كالتي در قواني��ن و مقررات ،عدم
اس��تقالل مالي ش��وراها و نبود منابع درآمدي پايدار براي ش��هرداري ها و
ساختار متمركز نظام اداري روبرو هستند.
الف) مشكالت شوراها در قوانين و مقررات
قوانين و مقررات مرتبط با موضوع ش��وراهاي اسالمي شهر و روستا تاكنون
نتوانس��ته اند به تعيين جايگاه ،وظايف و ش��خصيت حقوقي مس��تقل براي
ش��وراها منجر شوند .در باره مشكالت ش��وراها از منظر حقوقي مي توان به
موارد زير اشاره كرد:
 .1ابهام در شخصيت حقوقي شوراها :استقالل و آزادي عمل يك مؤسسه و
يا ناحيه ،مس��تلزم آن اس��ت كه آن مؤسسه يا ناحيه داراي حقوق و تكاليف
مش��خص ،بودجه ،اموال ،س��ازمان و مأموران مجزا از دولت باش��د .اين نوع
تسهيالت معموال ناشي از عاملي است كه آن را به اصطالح شخصيت حقوقي
مي نامند .در گذشته ماده ( )17قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري
تصريح مي كرد كه ش��وراها داراي شخصيت حقوقي بوده ،حق اقامه دعوي
عليه اش��خاص حقيقي و حقوقي و دفاع در مقابل دعاوي آنان عليه ش��ورا را

 آی��ا در ن��گارش مطالب در گ��زارش به موضوعات اولویت دار توجه ش��دهاست؟ خیر
ت) شیوایی ،روشنی و قابل فهم بودن
 آیا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله آیا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات مرتبط با خود رامطرح کنند؟ خیر
 آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بلهث) جامعیت
 آیا گ��زارش به لحاظ موضوعی جامعی��ت دارد و وجوه مختلف موضوع راپوشش می دهد؟ خیر
 آیا استفاده از تصاویر ،نمودارها ،جدول ها و  ...توانسته است به همه جانبهبودن گزارش کمک کند؟ خیر
 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
ارزیابی اجتماعی گزارش

الف) مخاطبان و ذینفعان
 مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کس��انی هستند؟ نمایندگان مجلسشورای اسالمی
 آیا انتش��ار این گزارش مورد اس��تقبال مخاطبان و ذینفع��ان قرار گرفتهاست؟ نامشخص
 آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصیترغیب می کند؟ نامشخص
 آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خودرا دارد؟ نامشخص
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
 آی��ا گزارش در بحث پیرامون پدیده م��ورد نظر خود از جامعه نگری قابلقبول برخوردار است؟ خیر
 آی��ا گزارش پیش نیازها و پیش فهم ه��ای ضروری و مورد نیاز برای فهمخود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
 آی��ا گ��زارش برای علل و آثار مش��کالت متعدد موج��ود در زندگی مردمتحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
 آی��ا گ��زارش برای حل مش��کالت زندگی م��ردم دارای ط��رح اجرایی باپیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
 آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکالتزندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
 آیا گزارش توانس��ته اس��ت اهداف اجتماعی از پیش تعیین ش��ده خود رامحقق سازد؟ خیر
 آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامونگزارش منتشر کرده است؟ خیر
 آیا گزارش نس��بت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معین کردهاست؟ خیر
 آی��ا گزارش مطالبی پیرامون کارآمدی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوعبحث خود را ارائه کرده است؟ خیر
 آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟خیر
پ) نیازمحوری
 این گزارش چه نیازی (بنیادی ،تخصصی ،درسی ،کمک درسی و عمومی)را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای عمومی
 آی��ا گزارش توانای��ی علمی و عملی برای تفکیک ن��وع نیازهای مخاطبان(خالءه��ا ،کمبودها ،تهدیدها ،آس��یب ه��ا ،ضعف ها ،فرصت ه��ا ،قوت ها،
ضرورت ها و اولویت ها) و برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را
(برنامه های ایجادی ،جبرانی ،پیشگیرانه ،مقابله ای ،تقویتی ،توانمندسازی،
ارتقایی ،تامینی و انتخابی) دارد؟ خیر
 آی��ا توانایی ه��دف گذاری ،راهبردگذاری ،سیاس��تگذاری و س��ازماندهیمرتب��ط با موضوع برای رفع س��طوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش
وجود دارد؟ خیر
پ) رتبه ها و جوایز
 آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ خیر آی��ا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از س��وی منابع علمی معتبراست؟ خیر
ت) تقدیر و تشکر
 آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار (اعم از امورعلمی و فنی و )...سپاسگزاری شده است؟ خیر
 آی��ا گزارش در مجامع علم��ی داخلی و خارجی م��ورد تقدیر قرار گرفتهاست؟ خیر
ارزیابی های شکلی گزارش

الف) ویراستاری فنی
 آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافیاست؟ بله
 آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درس��تی انجام ش��ده است؟بله
 آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط ،فاصله خطوط ،حاشیه ها ،سرصفحهو پاورقی و  )...گزارش مناسب است؟ خیر
 آیا آیین نگارش واژگان و جمالت بر اس��اس زبان فارسی معیار در تدوینگزارش رعایت شده است؟ خیر
 آی��ا در گ��زارش ب��رای واژگان و اصطالحات علمی بیگانه ،معادل س��ازیمناسب انجام شده است؟ خیر
 آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول ،نقطه ،خط تیره ،ویرگول نقطهو پرانتز و  )...به درستی انجام شده است؟ خیر
ب) ویراستاری علمی
 آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟ بلهج) ویژگی های خاص
 آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خالصه پیام ،سخنانبزرگان ،تاریخچه و ...است؟ خیر
 -آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

