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در درآمد گزارش اينگونه آمده است: 
ترکيب وصفی موازين اســالمی از واژگان مهمی اســت 
که يــک بار در مقدمه و ده بــار در اصول متعدد قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران به کار رفته است. عالوه 
بر اين، واژه موازين در قانون اساســی سه مرتبه نيز در 
قالب ترکيب اضافی و با عنوان موازين اســالم ديده می 
شــود. وانگهی با نگاهی اجمالی، واژگان مشابه ديگری 
را نيــز می توان در قانون اساســی يافت که به نظر می 
رسد قرابت لفظی، معنايی و کارکردی با اصطالح موازين 
اسالمی دارند و تفاوت يا شباهت معنايی و کارکردی آنها 
در قانون اساسی با اصطالح مدنظر درخور بررسی است. 
دو اصطالح موازين اسالم و موازين اسالمی از نظر کمی 
و کيفی از واژگان مهم قانون اساســی می باشــند. اين 
اهميت از حيث کمی از آنرو اســت که در پايه ای ترين 
سند حقوقی کشور يعنی قانون اساسی به کرات استفاده 
شــده اند. اما از نظر کيفی جايگاه ويژه و حساس آنها در 
قانون اساسی درخور توجه است. اين جايگاه را می توان 
در کارکرد اين دو مفهوم به عنوان هنجارهای برتر برای 
ساير هنجارها و اقدامات ـ و بنابر اصل 4 حتی حاکم بر 
قانون اساســی ـ و نيز در نقشی که در تعيين و تحديد 
چارچوب حقوق ملت در فصل ســوم قانون اساسی ايفا 
می کنند يافت. به عــالوه، وجه ديگر اهميت آن را می 
تــوان به صورت بنيادی تر در ارتباطی که اين دو مفهوم 
با مهم ترين رکن نظام جمهوری اسالمی يعنی اسالميت 
آن دارند جســتجو کرد. به خصوص آنكه اين مفهوم در 
اصول قانون اساسی در موضوع ابتنای قوانين و مقررات 
بر اســالم و نظارت بر فرآيند قانونگذاری نقش محوری 
دارند. قاعدتاً دو اصطالح موازين اسالم و موازين اسالمی 
به ســبب اضافی بودن يكی و وصفی بودن ديگری مفيد 
دو معنای متفاوت خواهد بود، با اين حال با توجه به عدم 
دقت و رعايت در به کارگيری کلمات دال بر هنجارهای 
اسالمی از سوی قانونگذار اساسیـ  به نحوی که در ادامه 
هم روشــن خواهد شــد ـ اين دو اصطالح را به صورت 
پيش فرض از نظر معنا مشــابه فرض می کنيم. در اين 
صورت با نگاهی اجمالی به مقدمه و اصول قانون اساسی 

می توان کارکرد اين دو را در سه مورد شناسايی کرد.
در برخی از اصول، اين مفهــوم به عنوان هنجار برتری 
شناخته شده که الزم است قوانين، مقررات و تصميمات 
بر اســاس آنها باشــد در بعضی اصول ديگر برای تبيين 
چارچــوب و يا کيفيت برخــورداری و بهــره مندی از 
پاره ای از حقوق شــهروندان بــه کار رفته و يا به عنوان 
محدود کننده آن حقوق و تعيين کننده قلمرو آنها آمده 
اســت و نهايتاً در پارهای موارد ديگر، به عنوان معيار و 
مالکی برتر بــرای انجام برخی اقدامات دولت )به غير از 
قانونگذاری( در نظر گرفته شده است که آن اقدامات می 
تواند بر مبنای آن هنجار سنجيده شود که مورد اخير نيز 
بر اســاس اقتضای حاکميت قانون و اينكه هر عملی می 
بايست علی القاعده مبتنی بر مصوبه يا تصميمی قانونی 
باشد از برخی جهات با مورد اول همپوشانی دارد. از نظر 
تاريخی می توان واژه مشابه با موازين اسالمی را از حيث 
معنايــی و کارکردی در اصل دوم متمم قانون اساســی 
مشروطه مصوب 1324 ق که حاصل تالش ها و مبارزات 
مشــروعه خواهان از جمله شيخ فضل اهلل نوری در دوره 
مشروطه بود مشــاهده کرد. در اين اصل از اصطالحات 
قواعد مقدسه اســالم و قوانين موضوعه خيراالنام صلی 
اهلل عليه و آله و ســلم و قواعد اســالميه استفاده شده و 
بــه عنوان معياری برتر برای ســنجش مصوبات مجلس 
شورای ملی شــناخته شده اســت. همچنين در پيش 
نويش قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران نيز می توان 
اصطالحاتی نظير موازين اقتصادی اسالم، اسالم، اصول 
مسلم اســالم، اصول مسلم و احكام شرعی، شرع، اصول 
مســلم شرعی و نيز موازين اسالم را هم مشاهده کرد. از 
نظــر زبانی موازين واژهای عربی و جمع مكســر کثرت 
منتهی الجموع واژه ميزان اســت. واژه ميزان نيز از ماده 
وزن بوده و بر وزن مفعال و اسم آلت می باشد. از همين 
رو در معنای آن گفته اند آن چيزی اســت که به وسيله 
آن اشــياء وزن می شــود. همچنين غير از اين برای آن 
دو معنای مقدار و عدل را هم ذکر کرده اند. در فارســی 
نيز در معنايی مشــابه، اين واژه را به معنای آلتی که با 
آن وزن اشــيا را می سنجند معنا کرده اند و يا آن را به 

معنای ترازو، مقياس و نيز اندازه، مقدار و مبلغ دانســته 
اند. اضافه اســالم و وصف اسالمی نيز از نظر معنايی فی 
الجمله مشخص بوده و الزم است معنای ترکيب اضافی 

يا وصفی مرکب از هر دو واژه کشف شود. 
در تحليل نهايی و نتيجه گيری اينگونه آمده اســت: با 
اســتفاده از مطالب پيش گفته و برخی پيش فرضهای 
فقهی و بدون بيان استدالل های مبسوط، معنای موازين 
اســالمی را تبيين می کنيم. از رهيافت مطالعه لغوی و 
بررســی معنای واژگانی اين اصطــالح و نيز کاربردهای 
مشــابهی که اين اصطالح در فقه داشــت اين نكته به 
عنوان اولين نكته قابل اصطياد است که موازين اسالمی 
هنجاری اســت که نقشی آلی و ابزاری در قانون اساسی 
دارد. ايــن هنجار از اين منظر در مقابل احكام اســالم 
اســت که به خصوص بر مبنای اصل 91 قانون اساسی 
جنبه غايی داشته و فلسفه وجودی اوليه شورای نگهبان 
پاســداری از آنها بوده اســت. به عبــارت ديگر موازين 
اسالمی ارزش روشی در قانونگذاری و نظارت بر آن دارد، 
در حالی که احكام اســالم خود دارای ارزش ذاتی است. 
موازين اســالمی در فرآيندهای يادشده طريقيت داشته 
در حالی که احكام اســالم موضوعيــت دارد. اين امر از 
طريــق تعابيری کــه برای تخطی از هر يــک از آنها در 
قانون اساسی به کار رفته نيز قابل فهم است؛ بدين نحو 
کــه به جز در اصل 105 قانون اساســی که در آن عدم 
مخالفت با موازين اســالمی به عنوان مالک بيان شده، 
در ســاير موارد از اصطالحات ديگری نظير بر اســاس، 
با رعايت، طبق، انطباق بر و در حدود اســتفاده شــده و 
در مقابل برای احكام اســالم تعابيــر ديگری نظير عدم 
مغايرت به کار رفته است. نكته ديگر اينكه يكی دانستن 
قوانين و مقررات به عنوان هنجارهای حقوقی با موازين 
اسالمی صحيح نيســت. زيرا تطبيق، زمانی معنای می 
يابد که حداقل دو شیء موجود باشد و تطبيق يک شیء 
با خودش معنا ندارد. البته هنجارهای نامبرده بنا بر اصل 
4 قانون اساسی بايد بر اساس موازين اسالمی باشد ولی 
اين امر موجب الحاق آنها به آن موازين نميشود. از اينجا 
می توان ســه گانه ای هنجاری را ترسيم کرد که شامل 
دو هنجار دينی موازين اســالمی و احكام اسالم و انواع 
هنجارهای موضوعه با عنوان کلی هنجار حقوقی اســت. 
برای شناســايی هنجارهای دينی و حقوقی ياد شــده 
از آنجايــی که در نظام جمهوری اســالمی ايران تمامی 
هنجارها نسبتی با اســالم دارد، لذا الزم است آنها را به 
منظومه ادبيات فقهی عرضه کرده و از طريق مقايسه هر 
يک از اين هنجارهای رايج در حقوق اساســی جمهوری 
اسالمی ايران با هنجارهای موجود در فقه به شناسايی و 
تعيين حدود معنايی هر کدام و نسبت ميان آنها مبادرت 
کنيم تــا در نهايت تصوير روشــنی از مفهــوم موازين 

اسالمی به دست آوريم.
 احكام اســالم معنای روشــنی داشــته و همان احكام 
شــريعت، احكام شــرعی و ثابتات در کالم فقها است و 
شــامل احكام اوليه و ثانويه ميشــود. بيان اين نكته نيز 
الزم است که بی شــک اين احكام همان احكام مذهب 
رسمی کشور در اصول قانون اساسی است که بنابر اصل 
12 قانون اساسی مذهب جعفری اثنی عشری می باشد 
و می بايســت بنا بر اصــول 72 و 85، در قانونگذاری و 
بالتبع نظارت بر آن مــالک عمل قرار گيرد. هنجارهای 
حقوقی نيز عمدتاً از منظر فقهی ماهيت احكام حكومتی 
را دارا اســت که متغير بــوده و از حيث آثار و ويژگی ها 
با احكام ثابت شــرعی متفاوت است. به رغم اين تفاوت، 
نكته مهم نســبتی اســت که احكام حكومتی از حيث 
محتوايی با احكام شــرعی دارند. اما موازين اسالمی نه 
تنها در فقه اســالمی به عنوان يک اصطالح تخصصی به 
کار نرفته است، بلكه حتی شناسايی آن از حيث ماهوی 
در قالــب ديگر واژگان تخصصی در فقه نيز دشــوار به 
نظر می رســد. فهم مفهوم موازين اسالمی در گرو فهم 
نسبت ياد شــده ميان احكام شرعی و احكام حكومتی 
در فقه و يا احكام اسالم و هنجارهای حقوقی در قانون 
اساسی است. موازين اســالمی در قانون اساسی ابزار و 
آلتی اســت که هنجارهای حقوقی را به احكام اســالم 
پيوند می زند و اســالميت نظام را در ساحت قوانين و 
مقــررات يا هنجارهای حقوقــی و نيز برخی از اقدامات 
که در قانون اساســی رعايت اين موازين در آن شــرط 
شده اســت تضمين می کند. چنانچه بخواهيم مفهوم 
موازين اسالمی را در آثار فقها رديابی کنيم، می توانيم 
از شاخص های عمومی نام ببريم که شهيد سيد محمد 
باقر صدر در آثار فقهی خود از آن به عنوان ســازوکاری 
برای پر کــردن حوزه احكام حكومتی منطقة الفراغ ياد 
کرده اســت. اين موارد در انديشــه فقهی او چيزی غير 
از احكام شــرعی ثابت و نيز متفاوت با احكام حكومتی 
منطقة الفراغ اســت، بلكه رابطی ميان آن دو است. اين 
شاخص ها در نظر او شامل پنج مورد است که عبارتند 
از سوگيری شريعت ، هدف منصوص برای حكم ثابت ، 
ارزش های اجتماعی که اســالم بر اهتمام به آنها تأکيد 
کرده اســت ، رويكرد عناصر متحــرک )احكام منطقه 
الفراغ( صادر شــده از ســوی پيامبر )ص( يا وصی او و 
اهدافی کــه اختيارات ولی امر را محدود کرده اســت. 
اين موازيــن همچنين در نظرات فقهــی، قابل تطبيق 
بــا اصطالح مصلحت اســت که برخی ديگــر از فقها با 
ادبياتی ديگر –نه به شــفافی شاخص های عمومی آيه 
اهلل صــدر ـ بيان کرده و ضوابطی برای انواع مصالح اعم 

از مصالح مشــكوک، مصالح مظنون و مصالح قطعی از 
حيث حجيت برشمرده اند. طبيعتاً بر مبنای نسبتی که 
بين موازين اســالمی و احكام اسالم بيان شد و نيز هم 
معنی بودن احكام اسالم با احكام مذهب رسمی کشور، 
اين موازين از اين حيث نيز بايد با احكام اسالم تناسب 
داشته باشند. لذا چنانچه از نظرات پيش گفته نيز قابل 
برداشت است، موازين اسالمی در مذهب جعفری اثنی 
عشــری متفاوت با ديگر مذاهــب خواهد بود. با ويژگی 
هايی که برای موازين اسالمی ذکر شد، می توان معنای 
برخی ديگر از هنجارهای دينی موجود در قانون اساسی 
را نيز کشــف کرد. به طور کلــی هنجارهايی که در آن 
از واژه موازين استفاده شــده است اعم از موازين شرع 
و موازين فقهی، با موازين اســالمی هم معنی اســت و 
اصطالح موازين عدل اسالمی نيز ترکيبی توصيفی است 
و واژه عــدل در آن صفت بــوده و جنبه توضيحی و نه 
احتــرازی دارد و لذا هم معنی با موازين اســالمی می 
باشــد. همچنين است اصطالحات ديگری چون ضوابط 
اسالمی و معيارهای اسالم که به نوعی معنای آلی بودن 

از ترکيب واژگانی آنها قابل برداشت است. 

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن اســت؟ 
بله

- آيا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پيرامون 
عنوان تهيه و ارائه شده است؟ خير

- آيا نام دســت اندرکاران تهيه و انتشــار گزارش بطور 
کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و 
نشانی پست الكترونيک در گزارش قيد شده است؟ خير

الف( چكيده 
- آيــا چكيده دقيقا آينــه تمام نمای مطالعه اســت؟ 

گزارش فاقد چكيده است.
- اگر چكيده به تنهايی مورد بررســی قرار گيرد، آيا به 
اندازه کافی خالصه و چكيده کل مقاله اســت؟ گزارش 

فاقد چكيده است.
- آيا چكيده گزارش دارای بخش واژگان کليدی است؟ 

گزارش فاقد چكيده است.
ب( فهرست

- آيا گزارش دارای فهرســت اجمالی و تفصيلی است؟ 
گزارش دارای فهرست اجمالی است.

- آيــا جدول هــا، نمودارها و تصاوير دارای فهرســت 
جداگانه اند؟ خير

- آيا گزارش دارای فهرســت اعالم و اشخاص، مكان ها 
و... است؟ خير

پ( مقدمه 
- آيا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله 
)بيانی از مشــكل موجود و بررسی متون( را شامل می 

شود؟ خير
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خير

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

- آيا پيشــينه 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 شــده 

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 استفاده به وضوح شرح داده شده 

اند؟ خير
- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشــابه توســط محققين 
ديگری انجام شــود، می تواند هميــن 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 مناســب انتخاب شــده است؟ 
گزارش فاقد روش آماری است.

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

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

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 پيشــنهاداتی ارائه 

شده است؟ خير
چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير

- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شــكل ارائه شــده 
است؟ خير

- آيا جدول ها، نمودارها و شكل ها ويژگی های کليدی 
مطالعه را نشان می دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار 

و شكل است.
- آيــا تصاوير، جدول ها و نمودارها شــفاف و قابل فهم 

هستند و دارای باالنويس و زيرنويس مناسب می باشند؟ 
گزارش فاقد جدول ها، نمودارها و شكل ها است.

ح( پيوست ها
- آيا پيوســت های گزارش حاوی اطالعات مفيد است؟ 

گزارش فاقد پيوست است.
- آيا پيوســت ها به کســب 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

- آيــا منابع کافی برای اهداف ايــن مطالعه در جامعه 
وجود دارد؟ بله

- آيا سبک نوشــتن منابع منطبق با دستورالعمل های 
علمی است؟ بله

- آيــا منابع مهــم و کليدی به روز بــوده اند و با دقت 
گزارش شده اند؟ خير

- شــيوه ارائه مســتندات و ارجاعات در گزارش چگونه 
است؟ بصورت پاورقی

- آيا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه 
کرده است؟ خير

- آيا گزارش از منابع بين بخشی و بين رشته ای داخلی 
و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خير

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يک کل ســامان مند را تشكيل می دهد؟ 
خير

- آيا گــزارش برای ســاماندهی محتوايــی خود مدل 
مفهومی ارائه کرده است؟ خير

- آيــا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با ســواالت 
مشخص است؟ خير

- آيــا عناويــن موجود در گــزارش دارای انســجام و 
هماهنگی است؟ خير

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

- آيــا در پايان هر فصل، بخش و... مؤلف به جمع بندی 
مطالب پرداخته است؟ خير

- آيا گــزارش 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 ارائــه محصوالت يا خدمات جديد 

است؟ خير
- آيا محتوای گــزارش دارای توانايی خاص در ايجاد يا 

گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خير
- آيــا خواندن اين گزارش تفكــر 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 اساس درجه اهميت 
موضوعات و وزن محتوايی آنها انجام شده است؟ خير

- آيا 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 روشنی توانسته اند موضوعات 
مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خير

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

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

- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و... توانسته 
اســت 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 اســت؟ 

خير
- آيا گزارش برای کمــک به درک جامع، الگو يا مدلی 
خاص برای ســاده سازی روابط پديده مورد نظر با ساير 

پديده ها ارائه کرده است؟ خير
ج( اعتبار 

- آيــا گزارش مبتنــی بر پژوهش هــای روزآمد حوزه 
تخصصی مربوطه است؟ خير

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

- آيا اعتبار علمی گزارش از ســوی 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 انتشــار ايــن گزارش مورد اســتقبال مخاطبان و 

ذينفعان قرار گرفته است؟ نامشخص
- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيشتر در رابطه 

با موضوع تخصصی ترغيب می کند؟ نامشخص
- آيــا گزارش حاضــر توانايی برطرف کــردن نيازهای 

مخاطبان و ذينفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب( تاثيرگذاری اجتماعی

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

- آيا گــزارش پيش نيازها و پيــش فهم های ضروری 
و مــورد نياز برای فهم خود را بــه مخاطبان ارائه کرده 

است؟ خير
- آيا گزارش برای علل و آثار مشــكالت متعدد موجود 

در زندگی مردم تحليل مناسبی ارائه کرده است؟ خير
- آيــا گزارش برای حل مشــكالت زندگی مردم دارای 
طرح اجرايی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ 

خير
- آيا گزارش برای کارآمدی راهكارهای پيشنهادی خود 
برای حل مشــكالت زندگی مردم روش راستی آزمايی 

خاصی را پيشنهاد کرده است؟ خير
- آيا گزارش توانســته اســت اهداف اجتماعی از پيش 

تعيين شده خود را محقق سازد؟ خير
- آيا ناشــر مجموعه نظرات مخاطبــان و بازخوردهای 
مجامع علمی را پيرامون گزارش منتشــر کرده اســت؟ 

خير
- آيا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست 

کشور معين کرده است؟ خير
- آيا گزارش مطالبی پيرامون کارآمدی و عملكرد 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

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

عمومی
- آيا گزارش توانايی علمــی و عملی برای تفكيک نوع 
نيازهای مخاطبان )خالءها، کمبودها، تهديدها، آسيب 
هــا، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولويت 
ها( و برنامه ريزی و اجرای برنامه های متناســب با آن 
را )برنامه های ايجادی، جبرانی، پيشگيرانه، مقابله ای، 
تقويتی، توانمندســازی، ارتقايی، تامينــی و انتخابی( 

دارد؟ خير
- آيا توانايی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياستگذاری 
و ســازماندهی مرتبــط بــا موضوع برای رفع ســطوح 
گوناگون نيازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خير

پ( رتبه ها و جوايز
- آيا گــزارش دارای رتبه و جوايز ملــی و بين المللی 

است؟ خير
- آيا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از ســوی 

منابع علمی معتبر است؟ خير
ت( تقدير و تشكر

- آيا در گزارش از شــخصيت هــای حقيقی و حقوقی 
موثر در کار )اعم از امور علمی و فنی و...( سپاســگزاری 

شده است؟ خير
- آيا گزارش در مجامع علمــی داخلی و خارجی مورد 

تقدير قرار گرفته است؟ خير

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ويراستاری فنی 

- آيا تعداد کلمــات 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، 
حاشــيه ها، ســرصفحه و پاورقی و...( گزارش مناسب 

است؟ خير
- آيــا آيين نــگارش واژگان و جمالت بر اســاس زبان 
فارسی 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 نشــانه گذاری در گــزارش )مانند ويرگول، نقطه، 
خط تيره، ويرگول نقطه و پرانتز و...( به درســتی انجام 

شده است؟ خير
ب( ويراستاری علمی 

- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله
- آيا ناظر يا ويراســتار تخصصــی 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

- آيــا 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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