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در چكيده گزارش اينگونه آمده است: مسئله تعارض منافع مهم ترين ريشه 
های وقوع فس��اد در حاكميت معرفي ش��ده اس��ت به همين دليل، تدوين 
قواعد كنترل و مديريت تعارض منافع به منظور پيش��گيری از فس��اد مورد 
توجه حكومت ها بوده است. راهكارها و روش های مختلفي را ميتوان برای 
كنترل و مديريت تعارض منافع در تدوين و تصويب قواعد، آموزش عمومي 
و روش های كش��ف و برخورد با نقض كنن��دگان قواعد تعارض منافع مورد 
بررس��ي قرار داد. در اين گزارش به معرف��ي قواعد كنترل تعارض منافع در 
س��طح اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با فعاليت های حاكميتي پرداخته 
ش��ده است. راهكارهای معرفي شده در اين گزارش را مي توان در دو سطح 
قواعد عمومي كنترل تعارض منافع و راهكارهای تغيير س��اختاری قواعد به 
ش��رح زير طبقه بندی كرد. برخ��ي از عناوين قواعد عمومي كه به كنترل و 

مديريت تعارض منافع منجر خواهد شد عبارتند از:
1. اعالم منافع مالي مسئوالن

- اعالم درآمدهای ش��خصي يا خانوادگي و درياف��ت هدايا در زمان تصدی 
مسئوليت،

- اعالم دارايي های شخصي و خانوادگي در زمان تصدی مسئوليت.
2. اقرار به وجود تعارض منافع در زمان تصدی مسئوليت

- اعالم منافع شخصي مرتبط با مديريت قراردادها،
- اعالم منافع شخصي مرتبط با تصميم گيری و رأی گيری،

- اعالم منافع شخصي مرتبط با مشاركت در تهيه يا ارائه مشاوره سياستي.
3. اعمال برخي محدوديت ها برای شاغلين در مناصب حاكميتي

- محدوديت برای شغل دوم و بيشتر،
- محدوديت فعاليت در بخش خصوصي و س��من ها پس از ترك مش��اغل 

حاكميتي در بازه زماني معين،
- اعمال محدوديت و كنترل برای دريافت هدايا و ساير منافع،

- عدم امكان مشاركت در تصميم گيری در شرايط تعارض منافع،
- اعم��ال برخي محدوديت های ش��خصي و خانوادگي در مالكيت ش��ركت 

های خصوصي،
- بي بهره س��ازی مالي مس��ئولين از نتايج سياس��ت گذاريشان )استفاده از 
وكيل ناش��ناس برای مديريت اموالي كه ممكن است تحت تأثير تصميمات 

سياستي مسئولين باشند(.
برخي از راهكارهای س��اختاری كه به مديريت و كنترل تعارض منافع منجر 

خواهند شد عبارتند از:
الف( متأثر كردن قاعده گذار از نتايج اجرای قواعد )هم راستا كردن منفعت 

عمومي با منفعت قاعده گذار( يا تفكيک قاعده گذار و مجری،
ب( تفكيک ميان مقام نظارت كننده و نظارت شونده و قاضي و متهم،

ج( برط��رف كردن تعارض درآمد - وظاي��ف )برای مثال تعيين منبع درآمد 
ديگری غير از فروش تراكم برای ش��هرداری ها يا مستقل كردن بودجه قوه 

قضائيه از تعداد پرونده های ورودی(، 
د( برط��رف كردن تعارض وظاي��ف )به نحوی كه تمركز بر انجام يک وظيفه 

مانع تحقق ساير وظايف نگردد(،
ه( تغيي��ر قواعد در فرآيندهای كارش��ناس محور )امضای طاليي( به طوری 
كه در مواردی كه به داليل مختلف، استفاده از تشخيص كارشناس )امضای 

طاليي( گريزناپذير است، امكان وقوع فساد كاهش يابد. 
برخي از راهكارهای اين شيوه عبارتند از:

- اص��الح نظام جريمه و مجازات به نحوی كه بازدارندگي مجازات احتمالي 
بيش از منفعت به دست آمده از فساد باشد.

- قطع رابطه كارش��ناس با متقاضي و كم ك��ردن امكان تباني به نحوی كه 
كارش��ناس نتواند در فرآيند كارشناس��ي به صورت جانبدارانه رفتار كند يا 
از افراد تقاضای رش��وه نمايد. )مثال س��اده ای از اس��تفاده از اين راهكار را 
م��ي ت��وان در تصحيح اوراق امتحان های نهايي مش��اهده ك��رد كه در آن 
س��ربرگ از سؤاالت جدا مي شود. اما متأسفانه در برخي از موارد مهم مانند 
كارش��ناس دادگستری، محيط زيست، ش��هرداری و مميزين مالياتي از اين 

راهكار استفاده نمي شود(.
- ش��فاف و حافظه دار كردن ادله و نتايج فرآيندهای كارشناس��ي به نحوی 
كه در هر زمان بتوان بررس��ي كرد كه يک كارش��ناس در موارد مختلف چه 
تصميماتي اتخاذ كرده است و آيا موارد مشابه به تصميمات مشابهي منتهي 

شده است يا خير.
- متأثر كردن كارشناس��ان از نتيجه عم��ل و بحث مخاطرات اخالقي. برای 
مثال اگر مؤسس��ات كارش��ناس قيمت گذاری س��هام، درص��دی از قيمت 

كارشناس��ي را به عنوان دستمزد دريافت كنند و ملزم باشند كه در صورت 
فروش نرفتن س��هام عرضه شده، باقيمانده سهام را خريداری كنند مي توان 

انتظار داشت كه قيمت تخمين زده شده، درست و دقيق باشد. 
4. تغيير قواعد و خروج از سيستم كارشناس محور

يكي ديگر از راهكارهای پيش��گيری از تع��ارض منافع تغيير قواعد بهنحوی 
اس��ت كه ديگ��ر نيازی به واگذاری اختيار به كارشناس��ان و ايجاد ش��رايط 
امضای طاليي نباش��د برخ��ي از راهكارهايي كه مي ت��وان بدين منظور در 

شرايط مختلف از آنها استفاده كرد عبارتند از:
- اس��تفاده از انگي��زه ه��ای رقيب: )ب��رای مثال مت��داول اس��تفاده از اين 
راهكار مي توان به س��ازوكار مزايده و مناقصه اش��اره كرد كه به حذف نياز 
به كارش��ناس قيمت گ��ذاری منجر خواهد ش��د. از اين اي��ده مي توان در 

فرآيندهای كارشناسي مربوط به گمرك نيز استفاده كرد(
- جمع س��پاری يا برون سپاری كار به آحاد مردم: با استفاده از اين روش در 
امر نظارت، مي توان با شكس��تن انحصار ناظران، امكان تباني را از بين برد و 
در مواردی از فرآيندهای كارش��ناس محور بي نياز ش��د. برای مثال مي توان 
بررس��ي رعايت يا عدم رعايت استاندارد در توليد كاالها را جمع سپاری كرد. 
بدين ترتيب كه طي فراخوان عمومي اعالم مي شود كه به هر فردی كه بتواند 
عدم رعايت اس��تانداردها را اثبات كند پاداش داده خواهد شد. در اين شرايط 

هر آزمايشگاهي مي تواند ابزاری برای بررسي عدم رعايت استاندارد باشد. 
- گذاش��تن قواعد خودكنترلي: تدوين قواعدی كه بعد از طراحي، به صورت 
مس��تقل از نظرات كارشناس��ان، قابلي��ت تنظيم گری دارن��د يكي ديگر از 
راهكارهای پايه ای مديريت تعارض منافع در مسائل كارشناس محور است. 
برای مثال مي توان به اس��تفاده از اين قاعده مبنا در محاس��به هزينه های 
مصرف انرژی واحدهای صنعتي اشاره كرد به طوری كه واحدهايي كه ميزان 
مصرف انرژی به مقدار محصول توليدی اعالمي به سازمان امور مالياتي آنها 
بيشتر از ميانگين است، جريمه شده و قيمت بيشتری پرداخت خواهند كرد 
و واحدهايي كه اين نس��بت در آنها كمتر از ميانگين اس��ت قيمت كمتری 

برای انرژی پرداخت كنند.
در اين گزارش تالش ش��ده است ضمن معرفي هر يک از اين موارد، تجارب 
ساير كشورها در استفاده از اين راهكارها نيز مرور شود، به عالوه با استفاده 
از گ��زارش های بانک جهاني، ميزان فراگيری راهكارهای مذكور در بين 90 

كشور نشان داده شده است. 
در مقدمه گزارش اينگونه آمده است: تعارض منافع مجموعه ای از شرايط است 
كه موجب مي ش��ود تصميمات و اقدامات حرف��ه ای، تحت تأثير يک منفعت 
ثانويه قرار گيرد. راهنمای سازمان توسعه و همكاری اقتصادی نيز، تعارض منافع 
را تعارضي مي��ان وظايف دولتي و منافع خصوصي مأمورين دولتي تعريف مي 
كند، به ط��وری كه اين منافع بتواند به صورت ناصحيحي وظايف آنها را تحت 
تأثير قرار دهد. اين تعاريف حكايت از آن دارد كه تعارض منافع ش��اكله اصلي 
وقوع فس��اد است و مبارزه با آن بهنوعي تالش برای پيشگيری از وقوع مفاسد 
خواهد بود. لذا بس��يار مهم و ضروری اس��ت كه راهكارهای كنترل و مديريت 
تعارض منافع شناسايي شوند و متناسب با موقعيت های مختلف از آنها استفاده 
شود. شايان ذكر اس��ت راهكارهای مديريت و كنترل تعارض منافع در مراحل 
مختلف قاعده گذاری، كشف تخلفات و برخورد با متخلفيِن نقض كننده مقررات 
مديريت تعارض منافع قابل بررس��ي است. در اين گزارش تالش شده است كه 
راهكارهای مربوط به مرحله قاعده گذاری مديريت تعارض منافع معرفي شود. 
البته اين موضوع نفي كننده اهميت س��اير مراحل نيس��ت. از اين رو، عالوه بر 
تدوين قواعد مديريت تعارض منافع، حمايت و تشويق گزارش دهندگان تخلف 
به عنوان راهكاری مؤثر در مرحله كش��ف و ايجاد س��اختار مستقل قضاوت به 
عنوان راهكاری مؤثر در مرحله برخورد با متخلفين بايد مورد توجه قرار گيرند. 
بر اساس قرار گرفتن شخصيت های حقيقي و حقوقي در موقعيت های تعارض 

منافع، مسئله بروز تعارض منافع را مي توان در دو سطح بررسي كرد:
1. تعارض منافع در اشخاص حقيقي،

2. تعارض منافع در اشخاص حقوقي )سازمان ها(.
با توجه به گس��تره مسئله تعارض منافع و تنوع عوامل ايجادكننده آن، مي 
ت��وان از راهكارهای مختلف��ي به منظور پيش��گيری و مديريت اين موضوع 
اس��تفاده كرد. در برخ��ي از موارد كه تعارض منافع ب��ر مبنای ويژگي ها و 
تعامالت اش��خاص حقيقي و حقوقي به وجود آمده اس��ت تغيير ش��خصيت 
حقيق��ي و حقوقي قرارگرفته در آن جايگاه يا ايجاد محدوديت و ش��فافيت 
م��ي تواند تعارض منافع را از بين ببرد. اين راهكارها به صورت عمومي قابل 
تجويز هس��تند و در اين موارد مي توان به راحتي از تجربيات ساير كشورها 
اس��تفاده كرد. در اين گزارش نيز انواع مختلفي از اين راهكارها معرفي شده 

و ميزان استفاده از آنها در كشورهای مختلف نيز گزارش شده است. 
در جمع بندي و پيش��نهادهای گزارش اينگونه آمده است: بررسي ها نشان 
مي دهد كه مديريت و پيش��گيری از تعارض منافع به عنوان راهكاری مؤثر 
جهت جلوگيری از فس��اد در كشورهای مختلف مورد توجه سياست گذاران 
قرار دارد و قواعد و س��ازوكارهای متعددی برای پيش��گيری از انواع تعارض 
منافع طراحي ش��ده است. اين سازوكارها در س��طوح مختلف با استفاده از 
ش��فافيت، اقرار به وجود تعارض منافع، محدوديت و تغيير قواعد ساختاری، 
ت��الش مي كنند كه مخاطرات و آس��يب های ناش��ي از تع��ارض منافع در 
مقامات، كاركنان و مس��ئولين حاكميتي و س��ازمان ها يا بنگاه هايي كه به 
بخش حاكميت��ي خدمات ارائه مي دهند را كاهش دهن��د. در نظام قانوني 
اي��ران هر چند كه در برخي قوانين به صورت موردی اقدام به كنترل برخي 
از جوانب تعارض منافع شده است، اما مي توان گفت كه به صورت مستقيم 
و فراگير مسئله تعارض منافع مورد توجه قرار نگرفته است. بدين علت، نياز 
است كه با استفاده از تجربيات ساير كشورها كه بخشي از آن در اين گزارش 
منعكس شد و با توجه به ويژگي های ساختار حاكميت و شرايط اقتصادی-
اجتماعي، تالش گردد قوانين و مقررات ناظر به مسئله تعارض منافع تدوين 
شود. قوانين و قواعد كنترل تعارض منافع بايد در دو سطح عمومي و اصالح 
ساختاری به كنترل تعارض منافع بپردازد. در سطح عمومي بايد آسيب های 
ناش��ي از سهامداری، مالكيت ش��ركت های خصوصي، دربگردان و... در بين 
مسئولين و كاركان حاكميت و سازمان ها و شركت هايي كه به ارائه خدمات 
به بخش حاكميتي اقدام مي كنند كنترل ش��ود. با توجه به تجربيات س��اير 
كش��ورها مي توان راهكار دس��ت يابي به اين هدف را در دو سه محور ايجاد 
ش��فافيت )اعالم منافع(، اقرار به تعارض منافع و اعمال محدوديت جستجو 
كرد. در س��طح اصالحات ساختاری، بايد ساختارهای فسادزايي كه به ايجاد 
ش��رايط امضای طاليي، اتحاد قاعده گذار و مجری ي��ا اتحاد ناظر و نظارت 
ش��ونده منجر مي ش��ود و يا موجب بروز پديده تعارض درآمد و وظايف مي 
گردد، اصالح شود و با تدوين قواعد پايه، از ايجاد دوباره چنين ساختارهای 

فسادزايي جلوگيری به عمل آيد. 

 ارزیابی بخش های گزارش
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پيرامون عنوان تهيه و ارائه 

شده است؟ خير
- آيا نام دس��ت اندركاران تهيه و انتش��ار گزارش بطور كامل شامل نام و نام 

خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نش��انی پست الكترونيک در گزارش قيد 
شده است؟ خير

الف( چكيده 
- آيا چكيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ بله

- اگر چكيده به تنهايی مورد بررسی قرار گيرد، آيا به اندازه كافی خالصه و 
چكيده كل مقاله است؟ بله

- آيا چكيده گزارش دارای بخش واژگان كليدی است؟ خير
ب( فهرست

- آيا گزارش دارای فهرست 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، مكان ها و ... است؟ خير

پ( مقدمه 
- آي��ا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی از مش��كل 

موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ بله
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آي��ا از واژگان كلي��دی و اصطالحات مهم گزارش تعاريف مش��خص ارائه 
شده است؟ خير

- آيا پيش��ينه 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 ش��ده است؟ روش گزارش 

توصيفی و اقتباسی است.
- آيا روش های انتخاب ش��ده توسط 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 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 آزماي��ی نتايج گزارش از طريق كدام آزمون انجام ش��ده اس��ت؟ 
گزارش فاقد آزمون های راستی آزمايی است.

- آيا نتايج گزارش از روايی و پايايی قابل قبول برخوردار است؟ خير
ج( بحث 

- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير
- آيا نويسندگان مشخصا 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 پيشنهاداتی ارائه شده است؟ خير
چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير

- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شكل ارائه شده است؟ خير
- آيا جدول ها، نمودارها و شكل ها ويژگی های كليدی مطالعه را نشان می 

دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شكل است.
- آي��ا تصاوير، ج��دول ها و نمودارها ش��فاف و قابل فهم هس��تند و دارای 
باالنويس و زيرنويس مناس��ب می باش��ند؟ گزارش فاقد ج��دول، نمودار و 

شكل است.
ح( پيوست ها

- آيا پيوست های گزارش حاوی اطالعات مفيد است؟ گزارش فاقد پيوست 
است.

- آيا پيوست 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
- آيا منابع كافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله

- آيا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آيا منابع مهم و كليدی به 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 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 تشكيل می دهد؟ خير
- آيا گزارش برای ساماندهی محتوايی خود مدل مفهومی ارائه كرده است؟ 

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 بس��ط و توضيح مطالب در هر پاراگ��راف، بخش، فصل و ... در گزارش 

انجام شده است؟ بله
- آي��ا در پاي��ان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جم��ع بندی مطالب پرداخته 

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

ب( نوآوری
- آي��ا محتوای گزارش دارای س��طح خاصی از ن��وآوری 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 توانايی خاص در ايجاد يا گس��ترش گفتمان 
اجتماعی را دارد؟ خير

- آيا خواندن اين گزارش تفكر نقادانه را ترغيب می كند؟ خير
پ( اهميت

- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش كافی است؟ خير
- آيا چينش مطالب در گزارش بر اس��اس درج��ه اهميت موضوعات و وزن 

محتوايی آنها انجام شده است؟ خير
- آي��ا در ن��گارش مطالب در گ��زارش 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 موضوعات مرتبط با خود را 

مطرح كنند؟ خير
- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعيت
- آيا گ��زارش به لحاظ موضوعی جامعي��ت 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 ساختارها و كلمات رايج در متون علمی و نيز سبک نويسندگی 

استفاده كرده است؟ خير
- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير

- آي��ا گزارش برای كمک ب��ه درك جامع، الگو يا مدلی خاص برای س��اده 
سازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه كرده است؟ خير

ج( اعتبار 
- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه اس��ت؟ 

خير
- آيا ش��واهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم 

و كافی برخوردار است؟ خير
- آي��ا اعتب��ار علمی گزارش از س��وی يافته های پژوهش��ی معتبر داخلی و 

خارجی تاييد می شود؟ خير

 ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه كس��انی هستند؟ نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی

- آيا انتش��ار اين گزارش مورد اس��تقبال مخاطبان و ذينفع��ان قرار گرفته 
است؟ نامشخص

- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيشتر 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
- آي��ا گزارش در بحث پيرامون پديده م��ورد نظر خود از جامعه نگری قابل 

قبول برخوردار است؟ خير
- آي��ا گزارش پيش نيازها و پيش فهم ه��ای ضروری و مورد نياز برای فهم 

خود را به مخاطبان ارائه كرده است؟ خير
- آي��ا گ��زارش برای علل و آثار مش��كالت متعدد موج��ود در زندگی مردم 

تحليل مناسبی ارائه كرده است؟ خير
- آي��ا گ��زارش برای حل مش��كالت زندگی م��ردم دارای ط��رح اجرايی با 

پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير
- آيا گزارش برای كارآمدی راهكارهای پيشنهادی خود برای حل مشكالت 

زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را پيشنهاد كرده است؟ خير
- آيا گزارش توانس��ته اس��ت اهداف اجتماعی از پيش تعيين ش��ده خود را 

محقق سازد؟ خير
- آيا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پيرامون 

گزارش منتشر كرده است؟ خير
- آيا گزارش نس��بت خود را با اسناد فرادست و فرودست كشور معين كرده 

است؟ خير
- آي��ا گزارش مطالبی پيرامون كارآمدی و عملكرد قوانين مرتبط با موضوع 

بحث خود را ارائه كرده است؟ خير
- آيا انتشار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ خير

پ( نيازمحوری
- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درسی، كمک درسی و عمومی( 

را تأمين خواهد كرد؟ نيازهای عمومی
- آي��ا گزارش تواناي��ی علمی و عملی برای تفكيک ن��وع نيازهای مخاطبان 
)خالءه��ا، كمبودها، تهديدها، آس��يب ه��ا، ضعف ها، فرصت ه��ا، قوت ها، 
ضرورت ها و اولويت ها( و برنامه ريزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را 
)برنامه های ايجادی، جبرانی، پيشگيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندسازی، 

ارتقايی، تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آي��ا توانايی ه��دف گذاری، راهبردگذاری، سياس��تگذاری و س��ازماندهی 
مرتب��ط با موضوع برای رفع س��طوح 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 گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از س��وی منابع علمی معتبر 

است؟ خير
ت( تقدير و تشكر

- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در كار )اعم از امور 
علمی و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خير

- آي��ا گزارش در مجامع علم��ی داخلی و خارجی م��ورد 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 درس��تی انجام ش��ده 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 فارسی معيار در تدوين 
گزارش رعايت شده است؟ خير

- آي��ا در گ��زارش ب��رای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، معادل س��ازی 
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 كرده است؟ خير
- آيا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاكنون بروزرسانی شده است؟ خير

- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آيا محتوای گزارش نياز به اضافه كردن مطالب دارد؟ بله

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

- آيا گزارش دارای ويژگی های خاص مانند كادر های خالصه پيام، سخنان 
بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير

- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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 اش���اره: مجموعه گ���زارش های مرک���ز پژوهش های مجلس 
ش���ورای اس���امی، بر اس���اس ماده 1 و 2 قانون ش���رح وظایف مرکز 
پژوهش های مجلس ش���ورای اسامی و به عنوان بازوی پژوهشی 
مجلس شورای اسامی تهیه و منتشر می شود. گو اینکه بر اساس 
یکی از مطالعات انجام شده توسط همین مرکز )ميزان بهره مندي 
از اطاع���ات و تأثير آن بر فرايند قانونگذاري(، تولیدات پژوهش���ی 
تاکنون مورد استقبال و استفاده نمایندگان مجلس شورای اسامی 
قرار نگرفته است و بخش محدودی از مصوبات )22 درصد( با نظر 
دس���تاوردهای مطالعات���ی مرکز پژوهش ها همخوان���ی دارد. بدون 
تردید مرکز پژوهش های مجلس ش���ورای اس���امی در روند تحول 
قانونگذاری سنتی کشور نقش مهمی دارد.  چالش قانون  ضمن 
اعام آمادگی برای انعکاس متن جوابیه مرکز پژوهش های مجلس 
ش���ورای اس���امی پیش���اپیش از حسن توجه و پیش���نهادات عموم 
نخبگان و اندیش���مندان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی، 
نقد و بررس���ی تعارض منافع 2. راهكارهای پيش���گيری و مديريت 
منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی می 

پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:


