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در چکيده گزارش اينگونه آمده است: اصول 94 و 95 قانون اساسی به تبيين 
سازوکار نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس از حيث عدم مغايرت با شرع 
و قانون اساس��ی پرداخته اس��ت. اصول مزبور بازهی زمانی معينی را به منظور 
نظارت بر مصوبات مقرر داش��ته که بر اس��اس آن شورای نگهبان مکلف است، 
نس��بت به مغاير بودن يا نبودن مصوب��ه در اين مهلت زمانی اظهار نظر نمايد. 
ش��ورای نگهبان در اين مهلت و در صورتی که مغايرت مصوبه را با ش��رع و يا 
قانون اساسی احراز نمايد، آن را برای تجديد نظر به مجلس عودت می دهد و 
اگر در بازهی زمانی فوق اظهار عقيده ننمايد، آن مصوبه بر اس��اس اصل نود و 
چهارم قابل اجراست. قانونگذار اساسی به منظور تبيين احکام فوق، از عبارات و 
اصطالحاتی در اصول 94 و 95 بهره برده است که تأمل و تتبع در آن به منظور 
شناخت صحيح احکام اصول مزبور، الزم و ضروری می باشد. به نظر می رسد 
که مفاد آيين نامه داخلی مجلس ش��ورای اسالمی و آيين نامه داخلی شورای 
نگهبان، با حکم موجود در اصول فوق که مبين نظارت پيشينی شورای نگهبان 
بر تمامی مصوبات و امور تقنينی مجلس در مهلت ده روزه می باشد، از حيث 
رعايت بازه زمانی ده روز همخوانی ندارد. در همين راستا فقهای شورای نگهبان 
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی معتقدند که می توان، خارج از مهلت مقرر 
در اصول 94 و 95 بر قوانين مصوب مجلس ش��ورای اسالمی نظارت شرعی را 

اعمال نمايند.
در مقدمه گزارش اينگونه آمده اس��ت: اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون 

اساسی از جمله اصولی است که به 
تبيين صالحيت های ش��ورای نگهبان و س��ازوکار اعمال آن در نظام حقوقی 
جمهوری اسالمی ايران می پردازد. حکم مقرر در اين اصول ناظر به آن دسته 
از مصوبات مجلس اس��ت که بر اس��اس اص��ول  71 و 72 قانون اساس��ی در 
مجلس شورای اس��المی به تصويب رسيده و به منظور اعمال نظارت از حيث 

مغاير نبودن با موازين ش��رع و قانون اساسی به مرجع 
صالح يعنی ش��ورای نگهبان ارسال می گردد. شورای 
نگهبان نيز که بر اس��اس ترکيب مق��رر در اصل  91 
قانون اساس��ی تشکيل شده است، به موجب اصل 96 
قانون اساس��ی به اعمال صالحي��ت مزبور می پردازد. 
قانونگذار اساس��ی به منظور ع��دم وقفه و عدم اخالل 
در امر تقني��ن، بازه زمانی ده روز را در اين اصل برای 
نظارت و رس��يدگی شورای نگهبان مقرر داشته است. 
بر اس��اس قانون اساسی، شورای نگهبان ظرف مهلت 
مزبور مکلف اس��ت، نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت 
مصوب��ه مجلس با ش��رع و قانون اساس��ی اظهار نظر 
نمايد. اگر مورد يا مواردی از مصوبه مجلس ش��ورای 
اس��المی را متضاد با شرع و قانون اساسی دانست، آن 
را به منظور تجديدنظر به مجلس ش��ورای اس��المی 
اع��اده می نمايد، در غير اين صورت )در حالت تأييد( 
مصوبه ادامه فرآيند قانونی خود را مانند امضاء مصوبه 
)اصل123 قانون اساس��ی( و انتشار در روزنامه رسمی 
طی نمينماي��د. در همين راس��تا و در ذيل اصل 49 
قانون اساسی پيش بينی شده است که هرگاه مصوبه 
ای جهت تش��خيص مغايرت داش��تن يا عدم مغايرت 

با ش��رع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گرديد و اگر شورای نگهبان 
ظرف ده روز مقرر اظهار نظر ننمود، بر اساس اين اصل آن مصوبه لباس قانون 
بر تن می نمايد. اصل 94 قانون اساس��ی نيز ادام��ه حکم موجود در اصل 95 
بوده و مقرر داش��ته است که اگر ش��ورای نگهبان نيازمند وقت مجدد ده روزه 
برای نظارت بر مصوبات مجلس باشد می تواند خواستار تمديد مهلت شود. بر 
اساس اصل 94 قانون اساسی کليه مصوبات مجلس شورای اسالمی به صورت 
پيش��ينی ظرف ده روز مورد نظارت ش��ورای نگهبان قرار می گيرد. بايد توجه 
داشت که لفظ مصوبه مفهومی متمايز از تصميم و امور غيرتقنينی نظير رأی 
اعتماد دارد. لذا همان طور که از اصل مزبور قابل برداش��ت اس��ت، تصميمات 
مجلس ش��ورای اسالمی مشمول حکم اصل نود و چهارم نمی باشد. با نگاهی 
به مستنداتی نظير ماده 199 آيين نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و رويه 
عملی شورای نگهبان در می يابيم که روز وصول مصوبه و روز اعالم نظر شورا 
جزء بازه زمانی ده روز محاسبه نمی گردد و همچنين بر اساس ماده قانونی فوق 
نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان از حکم اصل نود و چهارم يا بازهی زمانی 
ده روز مقرر در اين اصل مستثنی شده است. توضيح بيشتر آنکه بر اساس مواد 
199 آيين نامهداخلی مجلس ش��ورای اسالمی و 19 آيين نامه داخلی شورای 
نگهبان، شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسالمی از حيث 
تشخيص مغايرت و يا عدم مغايرت مصوبات با شرع تابع مهلت ده روزه مقرر در 
اصول 94 و 95 نمی باش��د و هرگاه مغايرت مصوبه يا قانونی را با موازين شرع 

تشخيص دهد، بطالن آن مصوبه يا قانون را اعالم می نمايد. 
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 اندرکاران تهيه و انتش��ار گزارش بطور کامل ش��امل نام و نام 
خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نش��انی پس��ت الکترونيک در گزارش قيد 

شده است؟ خير
الف( چکيده 

- آيا چکيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ بله 
- اگر چکيده به تنهايی مورد بررس��ی ق��رار گيرد، آيا به اندازه کافی خالصه و 

چکيده کل مقاله است؟ بله
- آيا چکيده گزارش دارای بخش واژگان کليدی است؟ بله

ب( فهرست
- آيا گزارش دارای فهرس��ت 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، مکان ها و ... است؟ خير
پ( مقدمه 

- آيا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی از مشکل موجود 
و بررسی متون( را شامل می شود؟ خير

- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خير
- آيا از واژگان کليدی و اصطالحات مهم گزارش تعاريف مش��خص ارائه شده 

است؟ خير
- آيا پيش��ينه تاريخ��ی بحث مورد نظر در منابع معتب��ر داخلی و خارجی در 

گزارش مطرح شده است؟ خير
ت( روش کار 

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

- آيا روش های انتخاب ش��ده توس��ط نويس��ندگان 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 مشابه 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 مناس��ب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش آماری 
است.

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

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

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

- آيا نويس��ندگان مش��خصا بيان کرده اند که فرضيه آنها در اين مطالعه ثابت 
شده يا نه؟ خير

- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مش��ابه پيش��ين در اين زمينه مقايسه 
شده است؟ خير

- آيا محدوديت های مطالعه ذکر 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 شکل ارائه شده است؟ خير

- آيا جدول ها، نمودارها و ش��کل ها ويژگی های کليدی مطالعه را نشان می 
دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.

- آيا تصاوير، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای باالنويس 
و زيرنويس مناس��ب می باش��ند؟ گزارش فاقد جدول ها، نمودارها و شکل ها 

است.
ح( پيوست ها

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

- آيا پيوست ها به کسب آگاهی بيشتر در مخاطبان 
کمک می کند؟ گزارش فاقد پيوست است.

- آيا پيوس��ت ها ح��اوی فرم ها و اس��ناد مرتبط با 
گزارش است؟ گزارش فاقد پيوست است.

خ( منابع
- آي��ا منابع کافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه 

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

علمی است؟ بله
- آي��ا منابع مهم و کليدی ب��ه 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 بيش��تر مخاطبان 

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

داخلی و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خير
ارزیابی محتوایی گزارش 

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

- آيا گزارش برای س��اماندهی محتوايی خود مدل مفهومی ارائه کرده اس��ت؟ 
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؟ خير

- 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؟ بله
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
- آي��ا محتوای گ��زارش دارای تواناي��ی خاص در ايجاد يا گس��ترش گفتمان 

اجتماعی را دارد؟ خير
- آيا خواندن اين گزارش تفکر نقادانه را ترغيب می کند؟ خير

پ( اهميت
- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش کافی است؟ خير

- آي��ا چينش مطالب در گزارش بر اس��اس درجه اهمي��ت موضوعات و وزن 
محتوايی آنها انجام شده است؟ خير

- آيا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولويت دار توجه ش��ده 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 موضوع��ات مرتبط با خود را 
مطرح کنند؟ 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 اس��تفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانس��ته است به همه جانبه 
بودن گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد تصوير، نمودار و جدول هاست.

- آيا مؤلف از ساختارها و کلمات رايج در متون علمی و نيز سبک نويسندگی 
استفاده کرده است؟ خير

- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير
- آيا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو يا مدلی خاص برای ساده سازی 

روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه کرده است؟ خير
ج( اعتبار 

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

- آيا ش��واهد، منابع و اس��تدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم و 
کافی 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

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه کسانی هستند؟ اعضای شورای نگهبان 
- 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 کند؟ نامشخص
- آيا گزارش حاض��ر توانايی برطرف کردن 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 گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد نياز برای فهم خود 
را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خير

- آيا گزارش برای علل و آثار مش��کالت متعدد موجود در زندگی مردم تحليل 
مناسبی ارائه کرده است؟ خير

- آيا گزارش برای حل مشکالت زندگی مردم دارای طرح اجرايی با پيشنهادهای 
مشخص و مستدل است؟ خير

- آيا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پيش��نهادی خود برای حل مش��کالت 
زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را پيشنهاد کرده است؟ خير

- آيا گزارش توانسته 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 کرده است؟ خير

- آيا گزارش نس��بت خود را با اسناد فرادس��ت و فرودست کشور معين کرده 
است؟ خير

- آيا گزارش مطالبی پيرامون کارآمدی و عملکرد قوانين مرتبط با موضوع بحث 
خود را ارائه کرده 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، درسی، کمک درسی و عمومی( را 
تأمين خواهد کرد؟ نيازهای عمومی

- آي��ا گ��زارش توانايی علمی و عمل��ی برای تفکيک ن��وع نيازهای مخاطبان 
)خالءها، کمبودها، تهديدها، آسيب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت 
ه��ا و اولويت ها( و برنامه ريزی و اجرای برنامه های متناس��ب با آن را )برنامه 
های ايجادی، جبرانی، پيش��گيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندسازی، ارتقايی، 

تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آيا توانايی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياس��تگذاری و سازماندهی مرتبط 
با موضوع برای رفع سطوح گوناگون نيازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ 

خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آيا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی است؟ خير
- آي��ا گ��زارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از س��وی منابع علمی معتبر 

است؟ خير
ت( تقدير و تشکر

- آيا در گزارش از ش��خصيت های حقيقی و حقوقی موثر در کار )اعم از امور 
علمی و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خير

- آيا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدير قرار گرفته است؟ 
خير

ارزیابی های شکلی گزارش
الف( ويراستاری فنی 

- آي��ا تعداد کلمات و صفحات گ��زارش برای بيان کامل موضوع گزارش کافی 
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 اس��اس زبان فارس��ی 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 کرده است؟ خير

- آيا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خير
- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آيا محتوای گزارش نياز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟بله

ج( ويژگی های خاص
- آيا گزارش دارای ويژگی های خاص مانند کادر های خالصه پيام، س��خنان 

بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير
- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اص���ول ن���ود و چهارم و ن���ود و پنجم 
قان���ون اساس���ی از جمل���ه اصول���ی 
اس���ت كه به تبیین صالحیت های 
ش���ورای نگهبان و س���ازوكار اعمال 
جمه���وری  حقوق���ی  نظ���ام  در  آن 
اس���المی ای���ران می پ���ردازد. حكم 
مق���رر در ای���ن اص���ول ناظ���ر ب���ه آن 
دس���ته از مصوب���ات مجلس اس���ت 
كه بر اساس اصول  71 و 72 قانون 
اساسی در مجلس شورای اسالمی 
ب���ه تصوی���ب رس���یده و ب���ه منظ���ور 
اعمال نظارت از حیث مغایر نبودن 
با موازین شرع و قانون اساسی به 
مرجع صالح یعنی ش���ورای نگهبان 

ارسال می گردد


