
گزارش

  اشاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، بر اس�اس ماده 1 و 2 قانون شرح وظایف 
مرک�ز پژوهش های مجلس ش�ورای اس�المی و به عنوان 
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسالمی تهیه و منتشر می 
ش�ود. گو اینکه بر اس�اس یک�ی از مطالعات انجام ش�ده 
توسط همین مرکز )میزان بهره مندي از اطالعات و تأثیر 
آن ب�ر فرایند قانونگ�ذاري(، تولیدات پژوهش�ی تاکنون 
م�ورد اس�تقبال و اس�تفاده نمایندگان مجلس ش�ورای 
اس�المی قرار نگرفته اس�ت و بخش محدودی از مصوبات 
)22 درصد( با نظر دس�تاوردهای مطالعاتی مرکز پژوهش 
ها همخوانی دارد. بدون تردید مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اس�المی در روند تحول قانونگذاری سنتی کشور 
نقش مهم�ی دارد. چالش قانون ضمن اعالم آمادگی برای 
انع�کاس متن جوابیه مرکز پژوهش های مجلس ش�ورای 
اسالمی پیش�اپیش از حسن توجه و پیش�نهادات عموم 
نخبگان و اندیش�مندان سپاسگزار اس�ت. این نوشتار به 
معرفی، نقد و بررسی گزارش تحلیل پیشینه اصالح نظام 
اداری در ایران منتش�ر ش�ده از سوی مرکز پژوهش های 
مجلس ش�ورای اس�المی می پردازد که هم اکنون از نظر 
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اسالمی
در چكيده گزارش اینگونه آمده اس��ت: نظام اداری ماش��ين 
اجرایی دولت به حس��اب می آید که مرتبط با هر س��ه قوه 
اس��ت و این ماشين اجرایی ابزار چهارگانه قوانين و مقررات، 
ساختار تشكيالتی، سيستم ها و روش و ساختار منابع انسانی 
را جهت ایفای نقش خود در اختيار دارد. نظام اداری با توجه 
به نقش گس��ترده و مؤثری که در امور کشورها دارد یكی از 
زیرساخت های توسعه محس��وب شده و کارآمدی و پویایی 
آن موجب ارتقای سطح کارآیی سایر نظام های کشور نظير 
نظام اقتصادی، اجتماعی، سياس��ی، بهداش��ت و درمان و... 
اس��ت. اصالح و تحول نظام اداری در دستور کار دولت های 
مختلف قبل و بعد از انقالب اس��المی بوده اس��ت و در طول 
این دوران قوانين، برنامه ها و سياست های گوناگون تدوین 
شده است. در دهه های گذشته، همه دولت ها قبل و بعد از 
انقالب در اندیش��ه اصالح و تحول در نظام اداری کشور بوده 
اند، زیرا نظام اداری یكی از ارکان اصلی هر حكومتی اس��ت 
و دست یابی به پيشرفت، توسعه و تحقق اهداف کوتاه مدت 
و بلن��د مدت و بهره گيری بهينه از منابع، همگی به عملكرد 
س��الم، یكپارچه و هماهنگ نظام اداری وابس��ته است. نظام 
اداری ای��ران همواره با چالش ها و مش��كالت فراوانی روبرو 
بوده و در ش��رایط کنونی نيز ناکارآمدی نظام اداری به یكی 
از چالش های جدی کش��ور مبدل شده است. غلبه درگيری 
ه��ای روزمره اداری و عدم توجه ج��دی، علمی، عملی و به 
موق��ع به اصالح اصولی این مس��ئله، باعث بروز چالش نظام 
اداری و تعميق سایر چالش های کشور شده است. به طوری 
که ضعف و نابس��امانی نظ��ام اداری می تواند اجرای هرگونه 
سياس��ت اصالحی در حوزه بحران های اساسی کشور نظير 
بحران صندوق های بازنشستگی، بحران نظام بانكی، بحران 
بيكاری و ... را با چالش مواجه کند. با توجه به شرایط کنونی 
به نظر می رس��د عدم توجه کافی به مس��ئله نظام اداری در 
چند دهه اخير این مسئله را به چالشی مزمن در کشور مبدل 
ساخته اس��ت. به رغم اینكه اسناد و سياست های مهمی به 
منظ��ور اصالح نظام اداری و جلوگيری از ایجاد بحران در آن 
تدوین ش��ده است، ولی گذشت زمان و وضعيت فعلی بيانگر 
آن است که این برنامه ها و سياست ها موفق نبوده اند. بدین 
جهت یكی از گام های اوليه و مهم جهت اصالح نظام اداری، 
بررسی و تحليل قوانين، سياست ها و برنامه های اصالح نظام 
اداری در کش��ور و آسيب شناس��ی آن است تا از این رهگذر 
به علل عدم موفقيت این برنامه ها پی برده ش��ود. از این رو 
الزم اس��ت ک��ه در دوره های قبل و بعد از انقالب اس��المی 
این قوانين، برنامه ها و سياس��ت ها و ش��يوه های عملياتی 
آنها بررسی ش��ده و ضمن آسيب شناسی دقيق برنامه های 
گذش��ته، برنامه ریزی های الزم جهت تدوی��ن برنامه های 
آتی اصالح نظام اداری صورت پذیرد. گزارش حاضر درصدد 
تبيين و تحليل پيشينه اصالح نظام اداری در کشور و آسيب 
شناسی آن از دریچه برنامه ها، قوانين و سياست هاست. در 
بخ��ش اول و دوم قوانين، برنامه ها و سياس��ت های مرتبط 
با اصالح نظ��ام اداری قبل و بعد از انقالب اس��المی معرفی 
و تحليل می ش��وند. در پایان ای��ن دو بخش، جمع بندی از 
کلي��ات اصالح نظ��ام اداری در برنامه های توس��عه ارائه می 
ش��ود. در بخش سوم آسيب شناسی برنامه های اصالح نظام 
اداری ب��ا مرور ادبيات علم��ی و نظرات خبرگان انجام گرفته 
اس��ت. آس��يب های برنامه های اصالح نظام اداری در چهار 

دسته شامل:
1. آس��يب های کالن ملی موثر بر نظام اداری همچون وارد 
ش��دن بدون ضابطه درآمدهای نفتی به نظام اداری و مبهم 

بودن نقش، جایگاه و کارکرد دولت، 
2. آسيب های ناظر به تدوین برنامه های اصالح نظام اداری 

مثل نبود نظام آمار و اطالعات و تكرار برنامه های قبلی بدون 
آسيب شناسی دقيق آن، 

3. آسيب های ناظر به اجرای برنامه های اصالح نظام اداری 
همچون مشغوليت نظام اداری با مسائل روزمره و نپرداختن 
به مس��ائل مهم و بلند مدت، عدم ثبات ساختار سازمان امور 
اداری و استخدامی به عنوان متولی اصلی اصالح اداری و عدم 
ثبات مدیریت و جابجایی طراحان برنامه های تحول و اصالح 

اداری در زمان اجرا،
4. آسيب های ناظر به ارزیابی برنامه های اصالح نظام اداری 
مثل نب��ود یک چارچوب و مدل دقيق علمی و عدم طراحی 
شاخص های مناسب )دقيق و کمی( به منظور ارزیابی ميزان 

پيشرفت اصالح اداری دسته بندی شده است.
در پای��ان نيز برخ��ی از راهكارهای اصالحی به منظور بهبود 
برنامه های اصالح نظام اداری ارائه ش��ده است که مهم ترین 
آنها عبارتند از: اولویت به اصالح نظام اداری و در صدر اولویت 
قرار گرفتن آن، به کارگيری سامانه های یكپارچه اطالعاتی، 
اس��تفاده از رویكرد سيس��تمی و فرآیندی، طراحی سازوکار 
انگيزش��ی مناس��ب بر اس��اس منافع بازیگران، برنامه ریزی 
اصالح متناسب با ش��رایط خاص هر دستگاه و تقویت نقش 

نظارتی مجلس شورای اسالمی.
در مقدم��ه گزارش اینگونه آمده اس��ت: اداره عبارت اس��ت 
از مجموع��ه فعاليت های��ی که مقامات عموم��ی با امكانات  
معمولی یا با توسل به اقتدار عمومی انجام می دهند تا نظم 
عمومی را برقرار س��ازند. در یک تعریف، نظام اداری ش��امل 
سازمان های بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی است که 
سه ویژگی اقتدار رسمی، پای بندی به قوانين و پاسخگویی را 
دارند. تعریف نظام اداری در اسناد رسمی کشور عبارت است 
از: نظام اداری زیرنظامی از نظام جمهوری اس��المی است که 
عهده دار تمشيت عملياتی امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سياسی نظام جمهوری اس��المی است نقش اساسی نظام 
اداری به عنوان شریان حياتی در کليه نظام های سياسی به 
اشكال مختلف در طول تاریخ تداوم داشته است و نظام اداری 
و بوروکراس��ی حاکم بر آن برای جامعه انس��انی ابزار مهم و 
اساسی در پيشبرد اهداف نظام های سياسی به شمار می آید. 
نظام اداری کش��ور یكی از مهم ترین و تأثيرگذارترین بخش 
های دولت است که اعمال حاکميت صحيح در آن با اهميت 
است و همچنين این بخش به دليل اینكه ارتباط مستقيم و 
تنگاتنگی با مردم دارد، در ایجاد نشاط و اميد مردم تأثيرگذار 

است. در دنيای مدرن، اداره کشور و اقتصاد بدون 
نظام اداری امكان پذیر نيس��ت و س��اختارهای اداری تأثير 
اساسی بر کارکردهای سياسی و اجتماعی دارند.  اندیشمندان 
مختلف اذع��ان دارند که نظام اداری کارآمد در کش��ورهای 
آس��يای شرقی تأثير زیادی در رش��د اقتصادی این کشورها 
در دهه  1991 داش��ته اس��ت. تغيير آگاهانه در ساختارها و 
فرآیندهای نهادهای بخش عموم��ی با هدف هدایت آنها به 
عملكرد بهت��ر را اصالح اداری می دان��د. اصالح نظام اداری 
رویكردی جامع ش��امل فرآیند تغيير در حوزه های ساختار 
س��ازمانی، تمرکززدایی، مدیریت کارکن��ان، ماليه عمومی، 
اصالحات قانونی و نظایر آن اس��ت. از منظری دیگر می توان 
هرگونه تالش نظام مند در راستای بهبود عملكرد سازمان ها 

و نهادهای عمومی را اصالح نظام اداری دانست. 
ب��ه تعبير دیگر ه��دف از تح��ول اداری، انطب��اق نقش ها، 
توانمن��دی ها و قابلي��ت های نظام اداری اس��ت که یكی از 
ملزومات توسعه پایدار محس��وب می شود.. مطالعات تحول 
)اصالح( در نظام اداری را می توان از چهار منظر مورد بحث 

قرار داد:
- مطالعات��ی که در آنها بس��ترهای س��ازمان های خصوصی 
و دولتی با یكدیگر مقایس��ه ش��ده اند. مانند مطالعات وودرو 

ویلسون. 
- مطالعاتی که به موضوع تحول اداری و مدل های استقراضی 
از بخش خصوصی و به کارگيری آن در بخش دولتی پرداخته 
اند. مهم ترین مطالعه در این رویكرد، مطالعه آزبورن و گيبلر 

با عنوان بازآفرینی دولت است.
- مطالعات��ی ک��ه به ارتق��ای عملكرد بخش ه��ای دولتی و 
خصوصی پرداخته اند. ش��اخص ترین مطالعه صورت گرفته 
در رویكرد سوم به تحوالت اداری به مطالعات کارولين بن و 
کتل و همكارانش بر می گردد. تالش آنها در مقاله شان تحت 
عن��وان بازآفرینی خدمات عمومی مل��ی، ارتقای نظام اداری 
از طریق کوچک س��ازی دولت توس��ط فنون جدید و تغيير 

فرهنگ منابع انسانی بود.
- مطالعاتی که به نقد موضوع خصوصی سازی و به کارگيری 
تجربي��ات بخش خصوص��ی در محي��ط کاری بخش دولتی 
پرداخته اند. در این رویكرد نيز مطالعات مربوط به خصوصی 
س��ازی و انتقادات وارده بر آن مد نظ��ر قرار گرفتند. اصالح 
نظام اداری قبل از انقالب اس��المی و بعد از آن هميشه یكی 
از مسائل و چالش های مهم بوده است. اصالح اداری پس از 

انقالب اسالمی تحت تأثير عوامل ذیل بوده است:
- تحول در اندیشه سياسی و دیدگاه های مربوط به دولت و 

وظایف و حدود آن،
- تغيير در س��اختار سياسی گروه ها و شكل گيری گرایش 
های سياس��ی متفاوت و پافش��اری آنان در مواضع و دیدگاه 

های خود درباره نقش دولت،
- احس��اس نياز نسبت به کارآمدی و مؤثر بودن نقش دولت 
در حل مس��ائل اقتصادی و اجتماعی برای حفظ آرمان های 

انقالب و تأمين نيازهای همگانی رفاه.
در جمع بندي و نتيجه گيري گزارش اینگونه آمده است: بر 
اساس مرور مقاالت و تحليل مصاحبه ها پيشنهادهای ذیل به 

منظور بهبود برنامه های اصالح نظام اداری ارائه می شود:
- نش��ان دادن اهميت اص��الح نظام اداری نس��بت به دیگر 

چالش ها و در صدر اولویت بودن آن،
- طراحی نظام و س��امانه اطالعاتی دقيق و جامع به منظور 
رصد و پایش دقيق محيط نظام اداری کش��ور و شناس��ایی 

وضعيت موجود نظام اداری،
- طراحی شاخص های مناسب و عملياتی کردن مواد برنامه 
های مرتبط با اصالح نظام اداری و س��ازوکاری جهت پایش 

و اصالح مسير آن،
- حاکم شدن نگاه سيستمی و فرآیندی در تدوین و طراحی 

خط مشی های اصالح اداری،
- بهره گيری از ابزارهای تش��ویقی و تنبيهی س��خت و نرم 
در مت��ن برنام��ه های مرتبط ب��ا اصالح نظ��ام اداری )نظام 

انگيزشی(،
- در نظرداش��ت اقتضائ��ات و ش��رایط نظام های سياس��ی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کش��ور در تدوین برنامه های 

اصالح اداری،
- توجه بيشتر به مشارکت عمومی و مردمی در اصالح نظام 

اداری کشور،
- اولویت بندی چالش ها و آس��يب های نظام اداری کشور و 

در صدر توجه قرار گرفتن چالش ها و آسيب های اصلی،
- تدوین برنامه های اصالح نظام اداری براس��اس ش��رایط و 
اقتضائ��ات هر وزارتخانه و س��ازمان دولتی )نگاه بخش��ی در 
تدوی��ن برنامه های اص��الح اداری به جای نگاه فرابخش��ی 

داشتن(
- برنام��ه ریزی ب��ه منظ��ور تقویت نق��ش نظارتی مجلس 
ش��ورای اسالمی در رصد و ارزش��يابی نظام اداری مبتنی بر 
اسناد باالدستی همچون برنامه های توسعه و قانون مدیریت 
خدمات کش��وری و پيگيری اصالحات س��اختاری در نظام 

اداری کشور.

ارزیابی بخش های گزارش
الف( عنوان

- آیا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راس��تای بحث و بررس��ی پيرامون 

عنوان تهيه و ارائه شده است؟ خير
- آیا نام دس��ت اندرکاران تهيه و انتش��ار گزارش بطور کامل 
شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست 

الكترونيک در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چكيده 

- آیا چكيده دقيقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چكيده به تنهایی مورد بررس��ی قرار گيرد، آیا به اندازه 

کافی خالصه و چكيده کل مقاله است؟ بله
- آیا چكيده گزارش دارای بخش واژگان کليدی است؟ خير

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

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

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

است؟ خير
پ( مقدمه 

- آیا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله )بيانی 
از مشكل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ بله
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آی��ا از واژگان کليدی و اصطالحات مه��م گزارش تعاریف 
مشخص ارائه شده است؟ خير

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

ت( روش کار 
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده شده است؟ 

روش گزارش توصيفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ 

به سواالت تحقيق می باشد؟ خير
- آیا روش های مورد اس��تفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ 

خير
- اگر یک مطالعه تحقيقاتی مش��ابه توسط محققين دیگری 
انجام شود، می تواند همين نتایج را در پی داشته باشد؟ خير

ث( یافته ها 
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خير

- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خير
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خير

- راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده 
است؟ گزارش فاقد آزمون های راستی آزمایی است.

- آی��ا نتایج گ��زارش از روایی و پایایی قاب��ل قبول برخوردار 
است؟ خير
ج( بحث 

- آیا نتایج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير
- آیا نویسندگان مشخصا بيان کرده اند که فرضيه آنها در این 

مطالعه ثابت شده یا نه؟ خير
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در این 

زمينه مقایسه شده است؟ خير
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خير

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

چ( جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب ش��كل ارائه ش��ده است؟ 

خير
- آی��ا جدول ها، نمودارها و ش��كل ها ویژگ��ی های کليدی 
مطالعه را نش��ان م��ی دهند؟ گزارش فاقد ج��دول، نمودار و 

شكل است.
- آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند 
و دارای باالنویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد 

جدول، نمودار و شكل است.
ح( پيوست ها

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

- آیا پيوس��ت ها به کسب آگاهی بيشتر در مخاطبان کمک 
می کند؟ گزارش فاقد پيوست است.

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

خ( منابع
- آی��ا منابع کافی برای اهداف ای��ن مطالعه در جامعه وجود 

دارد؟ بله
- آیا س��بک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی 

است؟ بله
- آی��ا منابع مهم و کليدی به روز ب��وده اند و با دقت گزارش 

شده اند؟ خير
- شيوه ارائه مس��تندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 

بصورت پاورقی
- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه کرده 

است؟ خير
- آیا 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

- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشكيل می دهد؟ خير
- آی��ا گزارش برای س��اماندهی محتوایی خود مدل مفهومی 

ارائه کرده است؟ خير
- آیا گزارش دارای فرضيه یا فرضيه هایی با سواالت مشخص 

است؟ خير
- آی��ا عناوین موجود در گزارش دارای انس��جام و هماهنگی 

است؟ خير
- آیا بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... 

در گزارش انجام شده است؟ بله
- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب 

پرداخته است؟ خير
- آی��ا گزارش دارای بخش نتيجه گيری یا جمع بندی نهایی 

است؟ بله
ب( نوآوری

- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظریه 
پردازی و اندیشه ورزی است؟ خير

- آی��ا گزارش مدعی ص��ورت بندی جدی��د از مبانی نظری 
قدیمی است؟ خير

- آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خير
- آیا گزارش مدعی ارائه محصوالت یا خدمات جدید اس��ت؟ 

خير
- آیا محتوای گزارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گسترش 

گفتمان اجتماعی را دارد؟ خير
- آی��ا خواندن این گزارش تفكر نقادان��ه را ترغيب می کند؟ 

خير
پ( اهميت

- آیا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش کافی 
است؟ خير

- آی��ا چينش مطالب در گ��زارش بر اس��اس درجه اهميت 
موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خير

- آیا در نگارش مطال��ب در گزارش به موضوعات اولویت دار 
توجه شده است؟ خير

ت( شيوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سليس است؟ بله

- آی��ا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات 
مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خير

- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث( جامعيت

- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعيت دارد و وجوه مختلف 
موضوع را پوشش می دهد؟ خير

- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است 
به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ خير

- آیا مؤلف از س��اختارها و کلمات رایج در متون علمی و نيز 
سبک نویسندگی استفاده کرده است؟ خير

- آیا گزارش از ویژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير
- آی��ا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو یا مدلی خاص 
برای ساده سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه 

کرده است؟ خير
ج( اعتبار 

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

- آیا شواهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار 
علمی الزم و کافی برخوردار است؟ خير

- آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر 
داخلی و خارجی تایيد می شود؟ خير

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذینفعان

- مخاطب��ان و ذینفعان این گزارش چه کس��انی هس��تند؟ 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی

- آیا انتش��ار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان 
قرار گرفته است؟ نامشخص

- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بيش��تر در رابطه با 

موضوع تخصصی ترغيب می کند؟ نامشخص
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نيازهای مخاطبان و 

ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب( تاثيرگذاری اجتماعی

- آیا گزارش در بحث پيرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه 
نگری قابل قبول برخوردار است؟ خير

- آیا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد نياز 
برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خير

- آی��ا گزارش برای علل و آثار مش��كالت متع��دد موجود در 
زندگی مردم تحليل مناسبی ارائه کرده است؟ خير

- آیا گزارش برای حل مش��كالت زندگی م��ردم دارای طرح 
اجرایی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير

- آیا گزارش برای کارآمدی راهكارهای پيشنهادی خود برای 
حل مش��كالت زندگی مردم روش راس��تی آزمایی خاصی را 

پيشنهاد کرده است؟ خير
- آیا گزارش توانس��ته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين 

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

علمی را پيرامون گزارش منتشر کرده است؟ خير
- آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور 

معين کرده است؟ خير
- آیا گ��زارش مطالبی پيرامون کارآم��دی و عملكرد قوانين 

مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خير
- آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی 

داشته است؟ خير
پ( نيازمحوری

- این گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درس��ی، کمک 
درسی و عمومی( را تأمين خواهد کرد؟ نيازهای عمومی

- آیا گزارش توانایی علمی و عملی برای تفكيک نوع نيازهای 
مخاطبان )خالءها، کمبودها، تهدیدها، آس��يب ها، ضعف ها، 
فرص��ت ها، قوت ها، ضرورت ه��ا و اولویت ها( و برنامه ریزی 
و اجرای برنامه های متناس��ب با آن را )برنامه های ایجادی، 
جبرانی، پيشگيرانه، مقابله ای، تقویتی، توانمندسازی، ارتقایی، 

تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آی��ا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياس��تگذاری و 
س��ازماندهی مرتبط با موض��وع برای رفع س��طوح گوناگون 

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

- آی��ا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بين المللی اس��ت؟ 
خير

- آیا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از س��وی منابع 
علمی معتبر است؟ خير

ت( تقدیر و تشكر
- آیا در گزارش از ش��خصيت های حقيقی و حقوقی موثر در 
کار )اعم از امور علمی و فنی و...( سپاس��گزاری ش��ده است؟ 

خير
- آیا گ��زارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدیر 

قرار گرفته است؟ خير

ارزیابی های شکلی گزارش
الف( ویراستاری فنی 

- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بيان کامل موضوع 
گزارش کافی است؟ خير

- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام 
شده است؟ خير

- آیا نوع صفحه آرایی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشيه 
ها، سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ خير

- آیا آیين نگارش واژگان و جمالت بر اس��اس زبان فارس��ی 
معيار در تدوین گزارش رعایت شده است؟ خير

- آی��ا در گزارش ب��رای واژگان و اصطالح��ات علمی بيگانه، 
معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خير

- آیا نشانه گذاری در گزارش )مانند ویرگول، نقطه، خط تيره، 
ویرگول نقطه و پرانتز و ...( به درس��تی انجام ش��ده اس��ت؟ 

خير
ب( ویراستاری علمی 

- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله
- آی��ا ناظر یا ویراس��تار تخصصی به وظایف خود عمل کرده 

است؟ خير
- آیا گزارش از زمان انتش��ار چاپ اول تاکنون بروزرس��انی 

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

- آیا محتوای گزارش نياز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نياز به ویراستاری ادبی دارد؟ بله

ج( ویژگی های خاص
- آی��ا گ��زارش دارای ویژگی های خاص مانن��د کادر های 

خالصه پيام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خير
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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