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در چكيده گزارش اينگونه آمده است: گزارش پيش رو، خالصه اي جامع از 
کتاب منطق در نظريه و عمل قانونگذاري است که مي کوشد با تأکيد بر دو 
فصل بنيادين کتاب به توضيح چيس��تي ان��واع نظريه ها و ابزارهاي منطقي 
در فهم و تفس��ير قانون از يک طرف و جه��ان قانون از طرف ديگر بپردازد. 
نويسندگان کتاب بر اين باورند که قانونگذاري، فرآيندي پيچيده، چندبُعدي 
و داراي منطق خاص خود است و فهم و تفسير درست آن، قدم مهمي در راه 
اجراي صحيح و جامع قانون اس��ت. با پذيرش اين فرض که قوانين محصول 
فرآيندهاي زماني هس��تند، شناخت زمان مندي منطق پشت سر قوانين نيز 
مهم ارزيابي ميشود. به عبارت ديگر، منطق قوانين، ثابت و ايستا نبوده، بلكه 
در پروس��ه اي تاريخي، دگرگون شده و تحول مي يابد. کشف منطق قانون، 
نمي تواند از ش��ناخت نيت قانونگذاران در تصويب آن جدا باش��د. به همين 
دليل انواع نظريه هاي نيت بنيان در بررسي و تصويب لوايح قانوني به بحث 
و بررسي گذاش��ته مي شود. بديهي است که نظريه هاي نيت بنيان رقبايي 
دارن��د ک��ه متن گرايان جدي ترين آنها هس��تند. قدم اول در راه ش��ناخت 
منطق پشت سر نظريه و عمل قانونگذاري، شناخت انواع نظريه هاي موجود 
در زمينه فهم و تفسير قانون است که گزارش حاضر با توجه به اين ضرورت 

مبرم نگاشته شده است.
در مقدم��ه گزارش اينگونه آمده اس��ت: اين گزارش مي کوش��د تا به بيان 
مفهوم��ي و خالصه اي جامع از کتاب منطق در نظريه و عمل قانونگذاري با 
تأکيد بر دو فصل )ساختار منطقي و هستي شناختي قانون: ابزاري مفهومي 
ب��راي قانونگ��ذاران( و )نظريه هاي تصوي��ب و ايجاد قواني��ن و فرآيندهاي 
قانونگ��ذاري( بپ��ردازد. ه��م چنان که از عن��وان کتاب ک��ه مجموعه اي از 
مقاالت تخصصي در حوزه حقوق و قانونگذاري است مي توان فهميد، تالش 
نويس��ندگان بر نقش منط��ق در نظريه و عمل قانونگذاري متمرکز اس��ت. 
قانونگذاري، فرآيندي پيچيده است که مي توان به مثابه پديده اي اجتماعي 
با پيچيدگي هاي خاص خود باش��د که از منظرهاي گوناگون علمي و روش 
ش��ناختي مي توان به آن نگريس��ت. معموالً از منظرهاي سياسي، اجتماعي 
و اقتصادي به پروس��ه قانونگذاري نگاه مي ش��ود. ام��ا عليرغم تمايالتي که 
نس��بت به تجزيه و تحليل منطقي قانون از دو منظر نظريه قانوني و يا آنچه 
اخيراً بهع نوان )هوش مصنوعي و قانون( ناميده مي ش��ود، اظهار مي ش��ود 
اما هنوز هم ش��كافي بزرگ در ادبيات پژوهشي مربوط به بررسي نظام مند 
نقش ابزارهاي منطقي و منطق حاکم در پش��ت پروس��ه قانونگذاري وجود 
دارد. گ��زارش حاض��ر با هدف پُر ک��ردن خأل موجود در اي��ن زمينه ايضاح 
نس��بي بر پرس��ش هاي متعدد فراوان در اين زمينه است: چگونه مي توان 
مفهوم )منطق( را در زمينه، س��اختار و رفتار قانونگذاري فهميد؟ چه روابط 
منطقي ميان مفاهيم حقوقي تشكيل دهنده نظام قانوني وجود دارد؟ چگونه 
هنجارهاي قانوني را اس��تنباط کنيم؟ آيا نظام هاي قانوني منسجم و کامل 
هس��تند و چگونه اين الگوهاي منطقي را مي توان در قلمرو قانون فهميد؟ 
ويژگي هاي منطقي گفتمان پيرامون پيش��نهادهاي قانونگذاري چيس��ت؟ 
چگون��ه نظريه هاي مربوط به فهم و تغيير قان��ون با روند قانونگذاري پيوند 
و ارتباط مي يابند؟ چگونه مي توان قواعد حقوقي را به وس��يله برنامه هاي 
کامپيوتري جديد تحليل کرد؟ پرس��ش هايي از اين نوع نيازمند پاسخ هاي 
دقيق��ي هس��تند که مي توان ادعا ک��رد که هنوز تنه��ا در مرحله طرح آن 
هس��تيم و پاسخ به آن نيازمند پژوهش هاي جدي و جديدي است که بايد 
در آينده ب��ه آن بپردازيم و پژوهش حاضر دومين تالش الزم در اين زمينه 
است. نكته اساسي آن است که چگونه مي توان منطق موجود در پشت ابعاد 
مختلف نظري و عملي قانونگذاري را فهميد. آنچه که به عنوان معيار نخست 
مهم اس��ت، حرکت از اس��تفاده و کاربرد عمدتاً تئوري��ک و نظري به طرف 
استفاده و کاربرد عملي از ابزارهاي منطقي در زمينه قانونگذاري مي باشد.

متن گرايي
متن گرايي نظريه اي است که طرفداران آن به دنبال معناي عمومي کلماتي 
که در قانون و پيش نويس آن درج ش��ده مي گردند تا اينكه به دنبال نيت 
قانونگذار باش��ند. متن گرايي گه گاه نظريه معني آش��كار در فهم و تفس��ير 
قانون نيز ناميده مي ش��ود. معيار قرار دادن معن��ي ظاهري اين پيام را مي 
رس��اند که معناي رايج اما آش��كار کلمات يک قانون بايد تفس��ير مربوط به 
قان��ون مزبور را کنترل کند. مخصوصاً متن گرايان اين اصل را از ابتدا فرض 
م��ي گيرند که يک قانونگذار و يا مجري آن ب��راي ارتباط با معني و منطق 
ي��ک قانون بايد به کلم��ات، قواعد و حتي تلفظ ها توج��ه کنند. البته متن 
گرايان کاماًل بر متون متمرکز نمي ش��وند، بلكه آنان تمايل دارند از فرهنگ 
لغت هاي همزمان و معيارهاي زباني اس��تفاده کنند تا توضيح دهند چگونه 
يک گوينده بومي کلمات را مي فهمد. متن گرايان داراي درجات و سلس��له 
مراتب هستند. درحالي که همه آنان بر متن يک قانون براي کشف معني و 
منطق آن تأکيد دارند، اما شكل هاي متفاوت متن گرايي در تمايل شان به 

منابع غيرذاتي از همديگر جدا مي شوند. قوانين پويا
قواع��د قانوني پويا در پيوند با حوادثي که اتفاق مي افتد مش��خص مي کند 
که چگونه جهان قانون در طول زمان تكامل مي يابد. انواع مهم قوانين پويا 
شامل قواعدي است که منتهي به وظايف و تكاليف مي شود و همچنين در 
بر گيرنده قواعدي است که امكان اصالح و تفسير قانون به وسيله قانونگذاري 
را ممكن مي کند. قوانين پويا به وس��يله کنش گران براي رسيدن به نتايج 
حقوقي خاص اس��تفاده مي ش��ود. مثال خوبي از قواعدي که به کنش گران 
مختلف اين امكان را مي دهد تا تغييراتي هدفمند را در جهان قانون اعمال 
کنند، قواعدي هس��تند ک��ه بر کل روند قانونگ��ذاري حاکمند و اين امكان 
را م��ي دهند تا به وس��يله آنها قوانين را اصالح و يا ابط��ال کرد. قراردادها، 
ش��ناخت و مالكيت بچه ها و خود قانونگ��ذاري همگي مثال هايي از اعمال 
حقوقي اي هس��تند که به وسيله قواعد پويا مي توان به نتايج دلخواه کنش 

گران حقوقي رسيد.

وظايف و الزام ها
همانطور که استدالل شده است، کارکرد نهايي قانون، راهنماي رفتار انساني 
اس��ت. قانون از فنون مختلفي براي اجراي اين کارکرد س��ود مي جويد، اما 
احتم��االً مهم ترين مورد از اين فنون، تش��ويق به انج��ام رفتاري خاصي و 
تنبيه خاطيان احتمالي است. بنابراين وظايف و الزامات قانوني اي که ناشي 
از تعهدات هس��تند همراه با هنجارهايي که بهوس��يله آنها قانون به تعريف 
وظايف و الزامات مي پردازد شايسته توجه هستند. در اينجا بايد به دو نكته 
مقدماتي پرداخت. اول: بحث واژه شناس��ي است. از کلمه قانون به راه هاي 
مختلفي براي تجويز و تعيين رفتار خاصي اس��تفاده مي ش��ود. ازاينرو بايد 
تماي��ز لغوي ميان وظايف و تعه��دات يعني آنچه که از نظر قانوني به عنوان 
تعهد صريح ش��ناخته مي ش��ود و آنچه که بايد از نظر قانوني انجام داد قائل 
شد دوم: بايد به امكان انجام واقعيت هاي مربوط به تكليف و الزام نيز توجه 
کرد. در فضاي آکادميک معموالً ميان اس��ت و بايد قائل به تمايز هس��تند. 

براي مثال اين واقعيت که
مردم خود دروغ نمي گويند متفاوت است با اين نكته که از نظر قانوني مردم 
نبايد دروغ بگويند. هم چنان که اين مثال نش��ان مي دهد اين واقعيت که 
مردم خود دروغ نمي گويند متفاوت از اين واقعيت اس��ت که مردم ملزم به 
راستگويي و دروغ نگفتن هستند. قواع الزام آور به طور همزمان هم وظايف 
و ه��م تعهدات را مي آفريند و بدين وس��يله م��ردم را ملزم مي کنند که به 

شيوه خاصي رفتار کنند. 
در جمع بندي گزارش اينگونه آمده اس��ت: هم چنان که نش��ان داده ش��د 
کارک��رد اصلي قان��ون، راهنمايي و مديريت رفتار انس��ان ها از طريق قواعد 
الزام آور اس��ت. البته طبيعي اس��ت که بعضي از قانون ها الزام آور نبوده و 
بعضي ديگر  کارکرد اصلي خود را در راهنمايي رفتار انس��ان ها نمي يابند. 
براي اينك��ه جهان قانون، هدف خود را تأمين کند، قانونگذاران نه تنها بايد 
به س��اختار دروني جهان قانون توجه کنند، بلك��ه آنها بايد نگاهي بر روابط 
و پيوندهاي متقابل ميان جهان قانون با جهان بيرون داش��ته باشند. شايان 
ذکر اس��ت که نه موقعيت هاي خود تعريف نموده قانوني مانند يک مظنون 
قانوني، يا يک ش��هردار و... نمي تواند پيوند مستقيم الزم از جهان قانون به 
جه��ان بيرون را فراهم کند، بلكه اين پيوند و ارتباط متقابل عمدتاً از طريق 
واقعي��ت هايي که به تعهدات و الزامات بر مي گردد برقرار مي ش��ود مانند 
وظيفه يا الزام شخصي خاص به انجام کاري و يا بالعكس، الزام به اجتناب از 
انجام آن. همچنين اجازه قائل شدن براي بعضي استثنائات مربوط به وظايف 
و ي��ا تعهدات، مي تواند اين کارکرد ايجاد پيوندهاي متقابل را ايفا کند. اين 
واقعيت هاي مربوط به وظايف و الزامات تعريف ش��ده واقعيت هاي بيروني 

اصل جهان قانون هستند.
جهان قانون را مي توان بهعنوان جعبه سياهي با محتواي نامشخص در نظر 
گرف��ت که واقعيت هاي خود را از جهان بيرون مي گيرد، آنها را به واقعيت 
هاي دروني تغيير مي دهد، سپس آنها را داوري کرده و به شكل پيامدهايي 
حقوقي در قالب واقعيت هاي بيروني و خارجي نشان مي دهد. بدين منظور 
بايد مس��يرهايي به طرف جهان قانون وجود داشته باشد که شامل واقعيت 
هايي مي ش��ود که به وس��يله قواعدي )که در لحظه حال تصويب شده و يا 
در طول زمان توس��عه يافته اس��ت( بتواند واقعيت هاي دروني را به واقعيت 
ه��اي بيروني پيون��د دهد. اگر جهان قانون قادر به ايف��اي اين کارکرد خود 
باش��د، راهي از طرف جهان قانون وجود دارد که بتواند واقعيت هاي دروني 
را به بعض��ي از واقعيت هاي خارجي و بيروني وصل کند. امور دروني که به 
امر بيروني و خارجي تبديل شود، توسط جهان قانون مورد بي توجهي قرار 
مي گيرد. امور خارجي نيز که در دس��ترس هيچ امر دروني و داخلي نباشد 
بي معني اس��ت. س��خن گفتن از جهان قانون و مس��يرها و منطق آن، تنها 
يک اس��تعاره است. اما اين اس��تعاره به قانونگذاران کمک مي کند تا چشم 
انداز مناسبي درباره وظايف شان داشته باشند. آنها بايد ساختاري به خوبي 
انتظام يافته را بيافرينند و از لوازم منطقي يک س��اختار خوب آن اس��ت که 
مس��يري به خوبي تعريف شده براي دروندادها و برونداده هاي جهان قانون 
مش��خص کنند. آنچه که درباره س��اختار جهان قانون در اين فصل توضيح 

داده شد، تالش براي فراهم کردن ابزارهاي منطقي چنين بحثي بود.

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 اندرکاران تهيه و انتش��ار گزارش بطور کامل شامل نام و نام 
خانوادگی، رتبه علمی، محل کار 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 کافی خالصه و 

چكيده کل مقاله است؟ بله
- آيا چكيده گزارش دارای بخش واژگان کليدی 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 کلي��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 کار 

- 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 کدام 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 کرده اند که 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 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 شكل ارائه شده است؟ خير

- آيا جدول ها، نمودارها و شكل ها ويژگی های کليدی 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 کسب آگاهی بيشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش 
فاقد پيوست است.

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

خ( منابع
- آيا منابع کافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله

- آيا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آيا منابع مهم و کليدی 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 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 تشكيل می دهد؟ خير
- آيا گزارش برای ساماندهی محتوايی خود مدل مفهومی ارائه کرده 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 کند؟ خير
پ( اهميت

- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش کافی 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 کنند؟ 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 کمک کند؟ خير
- 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

- آي��ا گزارش برای کمک ب��ه درک جامع، الگو يا مدلی خاص برای س��اده 
سازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه کرده 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 کافی 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 کس��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 کند؟ نامشخص

- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف کردن 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 کرده است؟ خير
- آي��ا گ��زارش برای علل و آثار مش��كالت متعدد موج��ود در زندگی مردم 

تحليل مناسبی ارائه کرده 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 کارآمدی راهكارهای پيشنهادی خود برای حل مشكالت 

زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را پيشنهاد کرده 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 کرده است؟ خير
- آيا گزارش نس��بت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معين کرده 

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

بحث خود را ارائه کرده 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، کمک درسی و عمومی( 
را تأمين خواهد کرد؟ نيازهای عمومی

- آي��ا گزارش تواناي��ی علمی و عملی برای تفكيک ن��وع نيازهای مخاطبان 
)خالءه��ا، کمبودها، 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 کار )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 کلمات و صفحات گزارش برای بيان کامل موضوع گزارش کافی 
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 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، سخنان 
بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير

- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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