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 اشاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح وظایف 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی و به عنوان 
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسالمی تهیه و منتشر می 
شود. گو اینکه بر اســاس یکی از مطالعات انجام شده 
توسط همین مرکز )میزان بهره مندي از اطالعات و تأثیر 
آن بر فرایند قانونگذاري(، تولیدات پژوهشــی تاکنون 
مورد اســتقبال و اســتفاده نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی قرار نگرفته است و بخش محدودی از مصوبات 
)22 درصد( با نظر دستاوردهای مطالعاتی مرکز پژوهش 
ها همخوانی دارد. بدون تردید مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی در روند تحول قانونگذاری سنتی کشور 
نقش مهمی دارد. چالش قانون ضمن اعالم آمادگی برای 
انعکاس متن جوابیه مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی پیشاپیش از حســن توجه و پیشنهادات عموم 
نخبگان و اندیشــمندان سپاسگزار است. این نوشتار به 
معرفی، نقد و بررسی چچچچ منتشر شده از سوی مرکز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی می پردازد.
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اسالمی
در چکيده گزارش اينگونه آمده اســت: حمايت گرايي يکي 
از مسائل مناقشــه برانگيز در ادبيات مربوط به نقش دولت 
در تحول اقتصادي اســت. برخي اقتصاددانان حمايت گرايي 
را درکل مانع تقويت توان اقتصادي برشــمرده و حاصل آن 
را رانت جويي مي داننــد، در حالي که برخي ديگر حمايت 
گرايي را تحت شرايط خاص و با رعايت قيودي مشخص، نه 
تنها امکان پذير بلکه براي توسعه کشورها ضروري ارزيابي مي 
کننــد. تالش براي طراحي الگوي حمايت از توليد ذيل نظر 
دسته دوم صورت مي گيرد. در گزارش حاضر، طراحي الگوي 
حمايت از توليد هنگامي مفيد و مؤثر دانسته شده است که 
از سوي دولتي توانمند اتخاذ شود، يعني دولتي که در درجه 
اول سطوح مناســبي از تعهد به اهداف توسعه اي در ميان 
سياســت گذاران آن وجود داشــته و در درجه دوم سياست 
هاي هماهنگ کنندهاي نيز اتخاذ کند. اين دو شرط، شروط 
اساســي موفقيت دولت در طراحي الگوي حمايت از توليد 
هستند. اما براي حمايت از توليد، چه نوع سياست هايي بايد 
اتخاذ شود؟ در سطح سياست ها، سياست گذاري اقتصادي 
به دو دسته سياست هاي تســهيل گر وحمايت گر تقسيم 
ميشــود. در واقع حمايت از توليد با اتخــاذ هر دو نوع اين 
سياســت ها گره خورده است. اتخاذ اين سياست ها بايد به 
گونهاي باشدکه هماهنگي ميان منافع فردي و جمعي و نيز 
منافع کوتاه مدت و بلند مدت عوامل اقتصادي را در راستاي 
ارتقاي توان توليدي به دنبــال آورد. براي تحقق هماهنگي 
ميــان منافع فردي و جمعي بايد توجه داشــت که توليد و 
بخــش مولد در اقتصاد ايران، بــا رقباي غيرمولدي رو به رو 
است که باال بودن بازدهي آنها مشوق جذب فعاالن اقتصادي 
به اين فعاليت هاست درحالي که تحقق اهداف جمعي مانند 
اشــتغال زايي، دســت يابي به ارزش افزوده باال و ارزآوري، 
رقابت پذيري، تابآوري و ... به بسط و رونق فعاليت هاي مولد 
گره خورده است. در واقع سياست هاي تسهيل گر بايد براي 
بســط فعاليت هاي مولد در برابر نامولد باشند. همچنين از 
منظر تحقق هماهنگي کوتاه مدت و بلند مدت بايد گفت که 
عوامل اقتصادي و منابع آنها، جذب فعاليت هاي داراي مزيت 
در شــرايط کنوني مي شــوند درحاليکه تحول اقتصادي در 
گرو بسط و گسترش فعاليت هايي است کهبه تحول مزيت 
هاي نسبي و ارتقاي جايگاه کشور در تقسيم کار بين المللي 
منجر شــود. تجربه توسعه کشورها نشان مي دهد که بسط 
چنين فعاليت هايي به خودي خود محقق نشــده و سياست 
هاي حمايت گر )سياست صنعتي( به درجات مختلف همين 
هدف را دنبال کرده اند. پس از طراحي، مســئله بازخورد و 
اصالح داراي اهميت فراوان است. سياست اقتصادي همواره 
با امکان هدف گذاري هاي اشــتباه رو به رو است، اما آنچه 
اهميت اساســي در سياســت گذاري دارد، نه امکان اتخاذ 
سياست اشــتباه بلکه پرهيز از اصرار بر تداوم سياست هاي 
اشــتباه اســت. حمايت مؤثر از توليد نيازمند دست يابي به 
اهداف باالســت اما مشخص است که تحقق همه اين اهداف 
حداقل در وضعيت کنوني ايران قابل تصور نيست. صرف نظر 
از تعهدات سياســت گذاران به اهداف توسعه و نحوه درك 
زيرمجموعه هاي مختلف حاکميت از اين اهداف، مشکالت 
هماهنگي در وضعيت کنوني اقتصاد ايران بسيار گسترده به 
نظر ميرســد. انواع چالش ها و ابرچالش هاي کنوني اقتصاد 
ايران، مســئله هماهنگي را به عنوان معضل جدي مواجهه 
با مشــکالت مطرح ميکند. بنابراين اين گزارش حل مسئله 
هماهنگي را در سطوح مختلف، مورد توجه قرار داده و چالش 
هاي طراحي الگوي مطلوب و دست يابي به حمايت مؤثر از 
توليد را از زاويه آن بررســي مي کنــد. در اينجا  با توجه به 
رسالت گزارش براي ارائه راهکارهايي براي بهبود هماهنگي، 
پيشــنهاد مي شود دولت جهت گيري سياست هاي خود را 

معطوف به محورهاي زير سازد:
-  کاهش تعارض ميان سياست هاي اتخاذي از طريق ارتقا 
هماهنگي دروني دولت يعني هماهنگي بين سياست خارجي 
و سياســت داخلي و نيز ارتقای هماهنگي بين بخشي )بين 

دستگاه هاي اجرايي(،
-  افزايش قابليت طراحي سياســت از طريق ارتقای جايگاه 

سياســت گذاري سازمان برنامه و بودجه و محول 
ســاختن وظيفه طراحي سياست هاي حمايت از 

توليد به اين سازمان،
- افزايش شــفافيت و پاســخگويي دولت مانند 
کاهش تصميمــات خلق الســاعه و توليدکننده 
نااطميناني براي بخــش هاي توليدي و صاحبان 

کسب و کار،
- اتخاذ سياست هاي کاهش دهنده بازده فعاليت 
هاي نامولد مانند ماليات بر عايدات ســرمايه )با 

همکاري مجلس(،
- اتخاذ سياســت هاي حمايتي مشخص و قابل 
دفاع مانند انتشــار فهرست اولويت هاي توليدي 
که مبتني بر تنوع بخشي به توليد و عبور از خام 
فروشي باشــد؛ همچنين بازطراحي سازوکارهاي 
تأمين مالي توســعه اي. همچنين پيشــنهاد مي 
شودکه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اصالح 
قوانين و مقررات يا مقــررات گذاري جديد را در 
جهت محورهاي زير در دستور کار خود قرار دهند:

- قانونگذاري در جهت کاهــش بازدهي فعاليت 
هــاي غيرمولد مانند ماليات بر عايدات ســرمايه 
)زمين، فلزات گرانب ها، سپرده هاي بانکي، اوراق 

بهادار و ارز(،
- اصالح قوانين و مقررات در جهت کاهش موانع 
فعاليت هــاي مولد مانند کاهــش گريزگاه هاي 
مالياتــي، اصالح ترازنامه بانک ها و کاهش هزينه 

هاي سربار توليد )هزينه هاي تبديل(،
- همکاري با دولت براي تصويب مقررات مورد نياز 
در جهت اصالح ســازماني مورد نياز دولت مانند 
افزايش توان نظارتي سازمان برنامه بر دستگاه هاي 

اجرايي،
- درخواست مجلس از دولت براي ارائه اولويت هاي حمايتي.
به نظر مي رســد پيگيري جهت گيري هاي راهبرد مطلوب 
نياز به عزمي همه جانبه در دســتگاه هــاي تصميم گير و 
تصميم ساز کشور داشته و به جاي پرداختن به حمايت هاي 
موضعي و غيرمؤثر، گره توليد در کشور با اتخاذ تدابير همه 

جانبه در موارد باال باز خواهد شد.
در مقدمه گزارش اينگونه آمده اســت: توســعه صنعتي که 
حمايــت گرايي ابزاري براي تحقق آن به شــمار مي آيد، از 
چشم اندازهاي نظري گوناگوني مورد توجه قرار گرفته است. 
از منظر تاريخي ســه رويکرد دفاع از حمايت گرايي، رد آن 
و دفاع از حمايت گرايي مشــروط را مــي توان براي تبيين 
منشــأ، ماهيت و کارکرد سياست هاي حمايت گرا برشمرد 
اما در عصر کنوني يعني دو ســده پس از انقالب صنعتي و 
پيدايش علم اقتصاد، مجــادالت نظري و تجربه هاي عملي 
حمايت گرايي در سراســر جهان را اين گونه مي توان جمع 
بندي کرد که حمايت گرايي نه امري کاماًل شکست خورده 
و نه يک سره موفق به تحول بخشي اقتصاد ملي است، بلکه 
اگر در حمايت گرايي تواني براي گره گشايي از کار فروبسته 
تحول توليدي کشــورهاي در حال توسعه نهفته باشد، اين 
گره گشــايي صرفاً محصول طراحي الگويي است که ابعاد و 
پيچيدگي هاي سياســت گذاري در اين زمينه را به خوبي 

پوشش داده باشد. 
در نتيجه گيري گزارش اينگونه آمده اســت: سياست هاي 
حمايتي عنوان مشــترکي اســت که به بسياري از سياست 
هاي اتخاذ شــده در سه دهه گذشته اشــاره دارد. اما آنچه 
در مورد اين سياست ها اهميت دارد اين است که اتخاذ اين 
سياست ها بدون توجه به ويژگي ها و شرايط خاص اقتصاد 
ايران، و بيشتر به داليل غيربرنامه اي و غيرهدفمند صورت 
گرفته اســت. در اين گزارش با تبييــن داليل و منطقه اي 
اقتصادي اتخاذ سياست هاي حمايت گرانه، راهبرد مطلوب 
راهبردي معرفي شده که به کاهش حمايت هاي غيرهدفمند 
و افزايش حمايت هاي راهبردي منجر شــود. در اين قالب 
نيز بر نقش هاي تســهيل گــري و حمايتگري دولت تأکيد 
شده و رونق توليد در ايران در گرو بسط هر دو نقش عنوان 
شد. از منظر گزارش حاضر، طراحي الگوي حمايت از توليد 
پيش از هر چيز تعهد سياســت گذاران به اهداف توســعه و 
همگرايي ميان آنها که نااطميناني هاي سياسي و هزينه هاي 
سربار توليد را کاهش مي دهد وابسته است، پس از آن بايد 
سياســت هايي اتخاذ شود که از يک سو کاهش هزينه هاي 
فعاليت هاي توليدي و تسهيل رونق کسب و کار را به دنبال 
داشــته باشد )هماهنگي ميان منافع فرد و جمع( و از سوي 
ديگر به رونق کسب و کارهايي که براي تحول توليدي بلند 
مدت کشــور الزم است )هماهنگي منافع کوتاه مدت و بلند 
مدت( بيانجامد. حمايت مؤثر از توليد نيازمند دست يابي به 
اهداف باالست اما مشخص است که تحقق همه اين اهداف 
حداقل در وضعيت کنوني ايران قابل تصور نيست. صرف نظر 
از تعهدات سياســت گذاران به اهداف توسعه و نحوه درك 
زيرمجموعه هاي مختلف حاکميت از اين اهداف، مشکالت 
هماهنگي در وضعيت کنوني اقتصاد ايران بســيار گسترده 
به نظر مي رســد. انواع چالش هــا و ابرچالش هاي کنوني 
اقتصاد ايران، مســئله هماهنگي را به صورت معضل جدي 
مواجهه با مشکالت مطرح مي کند. بنابراين اين گزارش حل 
مسئله هماهنگي را در سطوح مختلف، مورد توجه قرار داده 
و چالش هاي طراحي الگوي مطلوب و دست يابي به حمايت 
مؤثر از توليد را از زاويه آن بررســي مــي کند. در اينجا  با 
توجه به رســالت گزارش براي ارائه راهکارهايي براي بهبود 
هماهنگي، پيشنهاد مي شود که دولت جهت گيري سياست 

هاي خود را معطوف به محورهاي زير سازد:
- کاهش تعارض ميان سياســت هاي اتخاذي از طريق ارتقا 
هماهنگي دروني دولت يعني هماهنگي بين سياست خارجي 
و سياســت داخلي و نيز ارتقا هماهنگي بين بخشــي )بين 

دستگاه هاي اجرايي(،
- افزايش قابليت طراحي سياســت از طريــق ارتقا جايگاه 
سياســت گذاري ســازمان برنامه و بودجه و محول ساختن 

وظيفه طراحي سياست هاي حمايتي به اين سازمان،

- افزايــش شــفافيت و پاســخگويي دولــت مانند کاهش 
تصميمات خلق الساعه و توليدکننده نااطميناني براي بخش 

هاي توليدي و صاحبان کسبوکار،
- اتخاذ سياس تهاي کاهش دهنده بازده فعاليت هاي نامولد 
مانند ماليات بر عايدات سرمايه )به ويژه با همکاري مجلس(،

- اتخاذ سياســت هاي حمايتي مشخص و قابل دفاع مانند 
انتشــار فهرســت اولويت هاي توليدي کــه مبتني بر تنوع 
بخشــي به توليد و عبور از خام فروشــي باشــد؛ همچنين 
بازطراحي ســازوکارهاي تأمين مالي توســعه اي. همچنين 
پيشــنهاد مي شــود که نمايندگان مجلس اصالح قوانين و 
مقــررات يا مقررات گذاري جديد را در جهت محورهاي زير 

در دستور کار خود قرار دهند:
- قانونگذاري در جهت کاهش بازدهي فعاليت هاي غيرمولد 
مانند ماليات بر عايدات ســرمايه )زميــن، فلزات گران بها، 

سپرده هاي بانکي، اوراق بهادار و ارز(،
- اصــالح قوانين و مقررات در جهــت کاهش موانع فعاليت 
هاي مولد مانند کاهش گريزگاه هاي مالياتي، اصالح ترازنامه 
بانکها و کاهش هزينههاي سربار توليد )هزينه هاي تبديل(، 
- همکاري با دولت براي تصويب مقررات مورد نياز در جهت 
اصالح ســازماني مورد نياز دولت مانند افزايش توان نظارتي 

سازمان برنامه بر دستگاه هاي اجرايي،
- درخواست مجلس از دولت براي ارائه اولويت هاي حمايتي.
به نظر مي رســد پيگيري جهت گيري هاي راهبرد مطلوب 
نياز به عزمي همه جانبه در دســتگاه هاي تصميم ســاز و 
تصميم گير کشور داشته و به جاي پرداختن به حمايت هاي 
موضعي و غيرمؤثر، گره توليد در کشــور با اتخاذ تدابير همه 

جانبه در موارد باال باز خواهد شد.
ارزیابی بخش های گزارش 

الف( عنوان
- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله

- آيا محتوای گزارش در راســتای بحث و بررســی پيرامون 
عنوان تهيه و ارائه شده است؟ خير

- آيا نام دســت اندرکاران تهيه و انتشار گزارش بطور کامل 
شــامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشــانی 

پست الکترونيک در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چکيده 

- آيا چکيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکيده به تنهايی مورد بررسی قرار گيرد، آيا به اندازه 

کافی خالصه و چکيده کل مقاله است؟ بله
- آيا چکيده 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 فهرســت جداگانه 

اند؟ خير
- آيا گزارش دارای فهرســت اعالم و اشخاص، مکان ها و ... 

است؟ خير
پ( مقدمه 

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

بله
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آيــا از واژگان کليدی و اصطالحــات مهم گزارش تعاريف 
مشخص ارائه شده است؟ خير

- آيا پيشينه 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 اســتفاده شده است؟ 

روش گزارش توصيفی و اقتباسی است.
- آيا روش های انتخاب شده توسط نويسندگان قادر به پاسخ 

به سواالت تحقيق می باشد؟ خير
- آيا روش های مورد اســتفاده به وضوح شــرح داده شده 

اند؟ خير
- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشــابه توسط محققين ديگری 
انجام شود، می تواند همين نتايج را در پی داشته باشد؟ خير

ث( يافته ها 

- آيا يافته ها به خوبی ســازماندهی شده است؟ 
خير

- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ خير
- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ 

خير
- راســتی آزمايی نتايج گــزارش از طريق کدام 
آزمون انجام شده است؟ گزارش فاقد آزمون های 

راستی آزمايی است.
- آيا نتايج گــزارش 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
- آيــا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشــابه 

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 شــکل ارائه 

شده است؟ خير
- آيا جدول ها، نمودارها و شــکل ها ويژگی های 
کليدی مطالعه را نشــان می دهند؟ گزارش فاقد 

جدول، نمودار و شکل است.
- آيا تصاوير، جدول ها و نمودارها شــفاف و قابل 
فهم هستند و دارای باالنويس و زيرنويس مناسب 
می باشــند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل 

است.
ح( پيوست ها

- آيا پيوســت هــای گزارش حاوی اطالعات مفيد اســت؟ 
گزارش فاقد پيوست است.

- آيا پيوســت 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 اهــداف اين مطالعه در جامعه وجود 

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

است؟ بله
- آيا منابع مهــم و کليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش 

شده اند؟ خير
- شــيوه 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 بخشــی و بين رشته 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 ســاماندهی 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 انســجام و هماهنگی 
است؟ خير

- آيا بســط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و 
... در گزارش انجام شده است؟ بله

- آيــا در پايان هر فصل، بخــش 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 گــزارش مدعی صورت بندی جديــد 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

- آيــا محتوای گــزارش دارای توانايی خــاص در ايجاد يا 
گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خير

- آيا خواندن اين گــزارش تفکر نقادانه را ترغيب می کند؟ 
خير

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

است؟ خير
- آيا چينــش مطالب در گزارش بر اســاس درجه اهميت 

موضوعات و وزن محتوايی آنها انجام شده است؟ خير
- آيــا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولويت دار 

توجه شده است؟ خير
ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن

- آيا متن گزارش روان و سليس است؟ بله
- آيا در گزارش مطالب به روشــنی توانســته اند موضوعات 

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 استفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است 

به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ خير
- آيا مؤلف از ســاختارها 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 درك جامع، الگو يا مدلی خاص 
برای ساده ســازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها 

ارائه کرده است؟ خير
ج( اعتبار 

- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی 
مربوطه است؟ خير

- آيا شــواهد، منابع و اســتدالل 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 کســانی هســتند؟ 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی

- آيا انتشــار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان 
قرار گرفته است؟ نامشخص

- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيشــتر 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
- آيا گزارش در بحث پيرامون پديده مورد نظر خود از جامعه 

نگری قابل قبول برخوردار است؟ خير
- آيــا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد 

نياز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خير
- آيــا گزارش برای علل و آثار مشــکالت متعدد موجود در 

زندگی مردم تحليل مناسبی ارائه کرده است؟ خير
- آيا گزارش برای حل مشــکالت زندگی مردم دارای طرح 

اجرايی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير
- آيا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پيشنهادی خود برای 
حل مشــکالت زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را 

پيشنهاد کرده است؟ خير
- آيا گزارش توانســته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين 

شده خود را محقق سازد؟ خير
- آيا ناشــر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع 

علمی را پيرامون گزارش منتشر کرده است؟ خير
- آيا گزارش نســبت خود را با اســناد فرادست و فرودست 

کشور معين کرده است؟ خير
- آيــا گزارش مطالبی پيرامــون کارآمدی و عملکرد قوانين 

مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خير
- آيا انتشــار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در 

پی داشته است؟ خير
پ( نيازمحوری

- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درســی، کمک 
درسی و عمومی( را تأمين خواهد کرد؟ نيازهای عمومی

- آيا گزارش توانايی علمی و عملی برای تفکيک نوع نيازهای 
مخاطبان )خالءها، کمبودها، تهديدها، آسيب ها، ضعف ها، 
فرصــت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولويت ها( و برنامه ريزی 
و اجرای برنامه های متناســب با آن را )برنامه های ايجادی، 
جبرانــی، پيشــگيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندســازی، 

ارتقايی، تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آيا توانايــی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياســتگذاری 
و ســازماندهی 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 اســت؟ 
خير

- آيا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع 
علمی معتبر است؟ خير

ت( تقدير و تشکر
- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در 
کار )اعم از امور علمی و فنی و...( سپاســگزاری شده است؟ 

خير
- آيــا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد 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 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 اســاس زبان فارسی 
معيار در تدوين گزارش رعايت شده است؟ خير

- آيــا در گزارش بــرای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، 
معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خير

- آيا نشــانه گذاری در گــزارش )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 ويراســتار تخصصی به وظايف خود عمل کرده 

است؟ خير
- آيا گزارش از زمان انتشــار چاپ اول تاکنون بروزرســانی 

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
- آيــا گــزارش دارای ويژگی های خاص ماننــد کادر های 

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