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وجود واژگانی بــا معانی و مفاهیم متعدد )مشــترکات 
لفظی( در متون قانونی که سامان دهنده شئون مختلف 
روابط اشــخاص در یک جامعه میباشند، از یک سو نهاد 
مجری این قوانین را در مقام اجرا و از ســوی دیگر نهاد 
مفسر که در پی روشن ساختن مقصود متون قانونی می 
باشد را در انجام رسالت خود با مشکل مواجه می سازد. 
بر این اســاس، یافتن مفهوم مناسب برای این الفاظ هم 
برای مجریان و هم برای مفســر قانون از اهمیت زیادی 
برخوردار است. هر آیینه پیداست که این موضوع )تعیین 
مفهوم مناسب برای مشــترکات لفظی( در مورد واژگان 
به کار رفته در قانون اساسی با توجه به جایگاه این متن 
قانونی به عنوان سند معین کننده چهارچوب نظام حقوق 
اساســی یک جامعه، از اهمیت بیشتری نسبت به سایر 
متون قانونی برخوردار است. بر این اساس یافتن مفهوم 

روشن و مشخص 
بــرای این الفــاظ در هر یک از اصول قانون اساســی با 
استفاده از شــواهدی چون اراده مقنن اساسی، امارات و 
قرائن موجود در متن اصل یا اصول دیگر قانون اساســی 
و گاه اســتعانت از ســایر متون قانونی و به عالوه توجه 
به منطــق حاکم بر اصل موردنظر، برای مخاطبان قانون 
اساســی از اهمیت زیادی برخوردار می باشــد؛ چراکه 

ترجیح دادن یک 
معنی بر سایر معانی راجع به یک واژه در هر یک از اصول 
قانون اساسی، ســبب خواهد شد که مقصود و محتوای 
اصل و چه بسا مصادیق و مخاطبان آن تغییر نمایند. در 
قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران مشترکات لفظی 
در اصــول متعددی وجود دارد. به عنوان نمونه می توان 
به الفاظی چون قانون ، مسئولیت و دولت اشاره کرد. در 
تشریح اهمیت این موضوع میتوان دانش واره مقررات در 
اصل 4 را به عنوان شــاهد مثال ذکر کرد. با این توضیح 
که موسع یا مضیق انگاشتن مفهوم مقررات در این اصل، 
تأثیر مستقیمی بر حدود صالحیت نظارتی فقهای شورای 
نگهبان در نظارت شــرعی بر هنجارهای حقوقی خواهد 
گــذارد. به این معنی که چنانچه مقــررات در این اصل 
را صرفاً به مصوبات قــوه مجریه محدود کنیم، مصوبات 
نهادهای خارج از قوه مجریه )که نمی توان عنوان قانون 
بر آنها نهاد) از شــمول نظارت فقهای این شــورا خارج 
خواهند شــد و در صورتی که این واژه را در مفهوم عام( 
هر متــن دارای ضمانت اجرا) معنا کنیم، در این صورت 
چتر نظارتی فقهای شورا بر همه متون دارای ضمانت اجرا 
در نظام حقوقی کشور فارغ از مرجع وضع آنها گسترانیده 
می شود. به عنوان مثالی دیگر در بیان اهمیت شناسایی 
واژگان مهــم و مبهم در اصول قانون اساســی می توان 
بــه واژه دولتی در اصل 111 اشــاره کرد. تعیین مفهوم 
دولتــی در این اصل دایره صالحیت دیوان عدالت اداری 
را به لحاظ موضوع و اشــخاص طرف شکایت تحت تأثیر 
قرار می دهد. توجه به این شــواهد نشان دهنده اهمیت 
موضوع بوده و شــاهد راستینی بر لزوم پرداختن به این 
موضوع و اســتخراج معنای صحیح این الفاظ در اصول 
قانون اساسی است تا از این رهگذر بتوان در ارائه تفسیر 
صحیح، موجه و منطبق با شــاکله نظام حقوقی کشور از 
اصول قانون اساسی، یاریگر مفسر بود. از جمله این الفاظ 
مشــترک در اصول قانون اساسی کلیدواژه مقررات است 
که مجموعاً چهارده بار در مقدمه و دوازده اصل از اصول 
قانون اساســی در ترکیب های مختلف و به صورت های 
زیر به کار رفته است: در مقدمه قانون اساسی و در بیان 
نقــش و اهمیت قوه مجریه در اجرای احکام اســالم در 
عبارت... اجرای احکام و مقررات اســالمی...، در اصل 4 
)دو مورد( در بیان لزوم انطباق همه هنجارهای حقوقی با 
موازین شرعی، در ترکیب کلیه قوانین و مقررات مدنی، 
جزایی،... و ... این اصل بر اطالق و عموم همه اصول قانون 
اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است...، در اصل 1 
در مقام صیانت از آزادی های مشــروع افراد، در عبارت... 
هیچ مقامی حق ندارد... آزادی های مشــروع را هرچند 
بــا وضع قوانین و مقررات ســلب کنــد، در اصل  12 با 
هدف ایجاد سهولت در تشکیل و استحکام نهاد خانواده، 
با این بیان که... همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های 
مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده... باشد، 
در اصل 11 در مقام بیــان یکی از حقوق پیروان اقلیت 
های مذهبی در ترکیب... در هر منطقه ای که پیروان هر 
یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی 
در حدود اختیارات شــوراها بــر طبق آن مذهب خواهد 
بود...، در اصل 15 به منظور تثبیت اصل حاکمیت قانون 
بــر برخی اعمال دولت، در عبارت... مصوبات دولت نباید 

مخالف قوانین و مقرراتعمومی کشــور باشــد...، در اصل 
121 و در بیان استقالل مجلس خبرگان در تقنین راجع 
به خــود در عبارت... هرگونه تغییر و تجدید نظر در این 
قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان 
در صالحیــت خود آنان اســت، در اصل 111 و در بیان 
چگونگی ســاماندهی و چهارچوب گذاری امور مرتبط با 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با این بیان که... مقررات 
مربوط به مجمع توســط خود اعضا تهیه و تصویب و به 
تأیید مقام رهبری خواهد رســید، در اصل 111 با هدف 
تبیین اصل سلســله مراتب میان هنجارهای حقوقی در 
عبــارت... مفاد این مقررات نباید بــا متن و روح قوانین 
مخالف باشــد، در بنــد 4 اصل 155 به عنــوان یکی از 
وظایــف قوه قضائیه با این عبارت کــه... اجرای حدود و 
مقررات مدون جزایی اسالم، در اصل  112 )دو مورد( و 
با هدف ممانعت از اجرای مصوبات خالف شــرع و قانون 
در نظــام حقوقی با عبارات قضــات دادگاه ها مکلفاند از 
اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف 
با قوانین و مقررات اســالمی یا خارج از حدود اختیارات 
قوه مجریه اســت خودداری کننــد و هر کس می تواند 
ابطال این گونه مقــررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا 
کند و در اصل 111 در مقام تبیین محدودیت های حاکم 
بــر فرایند بازنگری در عبــارت... و ابتنای کلیه قوانین و 
مقررات بر اساس موازین اسالمی.... اما نکته مهم آن است 
که به نظر می رسد این واژه در همه این موارد در معنای 
یکســانی به کار نرفته است و دایره شمول آن در برخی 
از اصول یادشده متفاوت است. در فرجام گزارش اینگونه 
آمده است: اهمیت واژه شناسی و انتخاب الفاظ مناسب 
در تقنین امر واضح و اثبات شــده ای است. این موضوع 
راجع به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی وسند تعیین 
کننده ارکان اساســی یک جامعه و حدود صالحیت آنها 
از اهمیتی بیش از ســایر متون قانونی برخوردار است. بر 
این اساس یکی از ابعاد مهم تقنین که می تواند یاری گر 
مفســر در تفسیر قانون و مانع از تفاسیر ناروا و گاه مغایر 
با متن و روح قوانین باشــد بعد نگارشی و زبان شناسی 
قوانین اســت. از جمله این موضوعات استفاده از الفاظی 
با معانی متعدد و به اصطالح مشــترکات لفظی در قانون 
و به ویژه در قانون اساســی اســت. در بسیاری از اصول 
قانون اساســی ایران از الفاظی استفاده شده که در بادی 
امر معانی و مفاهیم متعددی را به ذهن متبادر می کنند. 
بر این اساس تفســیر و اجرای صحیح قانون اساسی در 
صورتی امکان پذیر اســت که این گونه مفاهیم در اصول 
قانون اساسی بررسی شــده و معنای مناسبی برای آنها 
منظور شــود. آنچه به عنوان برآیند این تحقیق می توان 
ارائه کرد این است که مقررات در اصول قانون اساسی نه 
در یک معنی یکسان بلکه در معانی متعددی به شرح زیر 
به کار رفته اســت. اســتفاده از مقررات در مفهوم خاص 
و در برگیرنــده مصوباتی که نتوان عنــوان قانون بر آنها 
نهاد )اســتفاده از مقررات در برابر قانون( از بررسی های 
انجام شــده این گونه به نظر می رسد که در صدر و ذیل 
اصل 4 و اصول 1،  12و 111 قانون اساســی مقررات در 
این معنا به کار رفته اســت. در ایــن موارد ذکر مقررات 
به منظور متمایز کردن متون قانونی از سایر هنجارهای 
حقوقی بوده است. در نتیجه مقررات را به گونه ای مورد 
استفاده قرار داده است که سایر هنجارهای حقوقی که در 
شمول قانون )در معنای خاص( قرار نمی گیرند را شامل 
شــود. اســتفاده از مقررات در مفهوم مصوبات شوراهای 
محلی، توجه به ضرورت های جغرافیایی، محلی، مذهبی 
و فرهنگی امور مقنن اساســی را برآن داشته تا در اصل 
11 مقررات گذاری در حدود اختیار شوراها را به اعضای 
شوراهای محلی به عنوان افرادی آشنا با مقتضیات اداره 
امور محل و منتخب اهالی محل بسپارد. این مهم در اصل 
11 و با عبارت مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها 
آمده اســت. بر این اســاس در این اصل مقررات معرف 
مصوبات شوراهای محلی در مناطقی است که اکثریت در 
این مناطق با اقلیت های مذهبی است. استفاده از مقررات 
در مفهومی برابر با قانون عادی، به این معنی که در برخی 
اصول قانون اساســی مقنن مقررات را در جایگاهی مورد 
استفاده قرار داده است که مصادیق قانون عادی را در بر 
می گیرد. مقررات در اصل اصل 15 در این معنا استفاده 
شده است. استفاده از مقررات در مفهوم اخص. مقصود آن 
است که در برخی از اصول قانون اساسی مقررات با هدف 
معرفی مصوبات قوه مجریه و متمایز کردن این مصوبات 
از مصوبات سایر مقامات و دستگاه ها مورد استفاده قرار 
گرفته است البته در همه این موارد قلمرو شمول این واژه 
یکسان نیست بر این اساس که مقررات در اصل 111 در 
مفهوم بخشی از مصوبات قوه مجریه یعنی آیین نامه ها 
)مســتقل و اجرایی( و تصویب نامه های هیأت وزیران، 
آییــن نامه های مصوب هر وزیر )مســتقل و اجرایی( و 
بخشنامه های وزارتی به کار رفته است اما شواهد موجود 
از جملــه عبارات اصل، قوانین عادی مصوب و مشــروح 
مذاکرات مجلس بررســی نهایی گویای این مطلب است 
کــه در ذیل اصل  112 مقررات صرفــاً به عنوان معرف 
آیین نامه ها و تصویب نامه های قوه مجریه استفاده شده 
است. اســتفاده از مقررات به عنوان صورت جمع مقرره، 
در این معنی همان گونه که بحث شــد مقنن در پی آن 
بوده است تا با ذکر واژه مقررات هر گونه هنجار حقوقی 
دارای ضمانت اجرا را مشمول احکام خود قرار دهد بر این 
اساس در این موارد ذکر واژه مقررات می تواند هر هنجار 
حقوقی فارغ از عنوان اطالق شــده بر آن را شامل شود 

در اصــول 121 و 111 به نظر می رســد که مقررات در 
بیان این مفهوم استفاده شده است. استفاده از مقررات در 
مفهوم احکام شرع مقدس، در این مفهوم اگر چه مقررات 
در معرف احکام شرع و قواعد شریعت اسالم است اما در 
همه موارد دایره مصادیق و شمول ان یکسان نیست چرا 
کــه در اصل 155 از ذکر این کلید واژه صرفاً آن گروه از 
قواعد و احکام و موازین شرعی اراده شده است که جزایی 
بوده و با تدوین به دایره قوانین اجرایی درآمده است و در 
شمول قواعد حاکم بر مجازات های حدی نیز قرار نداشته 
باشــد اما شواهد بررسی شده حکایت از این دارد که این 
دانش واره در صــدر اصل  112 در مفهوم مطلق احکام 

و قواعد شریعت اسالم مورد استفاده قرار گرفته است.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون 

عنوان تهیه و ارائه شده است؟ خیر
- آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل 
شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی 

پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف( چکیده 

- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ گزارش 
فاقد چکیده است.

- اگر چکیده به تنهایی مورد بررســی قرار گیرد، آیا به 
اندازه کافی خالصه و چکیده کل مقاله اســت؟ گزارش 

فاقد چکیده است.
- آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی اســت؟ 

گزارش فاقد چکیده است.
ب( فهرست

- آیا گزارش دارای فهرســت اجمالی و تفصیلی اســت؟ 
گزارش دارای فهرست اجمالی است.

- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه 
اند؟ خیر

- آیا گزارش دارای فهرســت اعالم و اشخاص، مکان ها 
و... است؟ خیر

پ( مقدمه 
- آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله 

)بیانی از مشــکل موجود و بررســی متون( را شامل می 
شود؟ خیر

- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا از واژگان کلیدی و اصطالحات مهم گزارش تعاریف 

مشخص ارائه شده است؟ خیر
- آیا پیشــینه تاریخی بحث مورد نظــر در منابع معتبر 

داخلی و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خیر
ت( روش کار 

- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد اســتفاده شــده 
است؟ روش گزارش توصیفی و اقتباسی است.

- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به 
پاسخ به سواالت تحقیق می باشد؟ خیر

- آیا روش های مورد اســتفاده به وضوح شرح داده شده 
اند؟ خیر

- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشــابه توســط محققین 
دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته 

باشد؟ خیر
ث( یافته ها 

- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر

- آیا روش های آماری مناســب انتخاب شــده اســت؟ 
گزارش فاقد روش آماری است.

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

- آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار 
است؟ گزارش فاقد روش آماری است.

ج( بحث 
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر

- آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در 
این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر

- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در 
این زمینه مقایسه شده است؟ خیر

- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشــنهاداتی ارائه 

شده است؟ خیر

چ( جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شــکل ارائه شــده 

است؟ خیر
- آیا جدول ها، نمودارها و شکل ها ویژگی های کلیدی 
مطالعه را نشــان می دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار 

و شکل است.
- آیــا تصاویر، جدول ها و نمودارها شــفاف و قابل فهم 
هستند و دارای باالنویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ 

گزارش فاقد جدول ها، نمودارها و شکل ها است.
ح( پیوست ها

- آیا پیوســت های گزارش حاوی اطالعات مفید است؟ 
گزارش فاقد پیوست است.

- آیا پیوســت ها به کســب آگاهی بیشتر در مخاطبان 
کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.

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

خ( منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود 

دارد؟ بله
- آیا سبک نوشــتن منابع منطبق با دستورالعمل های 

علمی است؟ بله
- آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش 

شده اند؟ خیر
- شــیوه ارائه مســتندات و ارجاعات در گزارش چگونه 

است؟ بصورت پاورقی
- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشــتر مخاطبان ارائه 

کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از منابع بین بخشی و بین رشته ای داخلی 

و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خیر

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آیا گزارش یک کل ســامان مند را تشکیل می دهد؟ 
خیر

- آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی 
ارائه کرده است؟ خیر

- آیــا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با ســواالت 
مشخص است؟ خیر

- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی 
است؟ خیر

- آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل 
و... در گزارش انجام شده است؟ خیر

- آیــا در پایان هر فصل، بخش و... مؤلف به جمع بندی 
مطالب پرداخته است؟ خیر

- آیا گزارش دارای بخــش نتیجه گیری یا جمع بندی 
نهایی است؟ بله

ب( نوآوری
- آیا محتوای گزارش دارای ســطح خاصی از نوآوری در 

نظریه پردازی و اندیشه ورزی است؟ خیر
- آیــا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری 

قدیمی است؟ خیر
- آیا در گــزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ 

خیر
- آیــا گزارش مدعی ارائه محصــوالت یا خدمات جدید 

است؟ خیر
- آیــا محتوای گــزارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا 

گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خیر
- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ 

خیر
پ( اهمیت

- آیا نســبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش 
کافی است؟ خیر

- آیا چینش مطالب در گزارش بر اســاس درجه اهمیت 
موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خیر

- آیــا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت 
دار توجه شده است؟ خیر

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

- آیا در گزارش مطالب به روشنی توانسته اند موضوعات 
مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خیر

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

- آیا گزارش به لحاظ موضوعــی جامعیت دارد و وجوه 
مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر

- آیا اســتفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و... توانسته 
اســت به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ گزارش 

فاقد تصویر، نمودار و جدول هاست.
- آیا مؤلف از ســاختارها و کلمات رایج در متون علمی و 

نیز سبک نویسندگی استفاده کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار اســت؟ 

خیر
- آیــا گزارش برای کمک بــه درک جامع، الگو یا مدلی 
خاص برای ساده ســازی روابط پدیده مورد نظر با سایر 

پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج( اعتبار 

- آیــا گزارش مبتنی بــر پژوهش هــای روزآمد حوزه 
تخصصی مربوطه است؟ خیر

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

- آیا اعتبار علمی گزارش از ســوی یافته های پژوهشی 
معتبر داخلی و خارجی تایید می شود؟ خیر

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذینفعان

- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کســانی هستند؟ 
اعضای شورای نگهبان 

- آیا انتشــار این گــزارش مورد اســتقبال مخاطبان و 
ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص

- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه 
با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ نامشخص

- آیــا گزارش حاضــر توانایی برطرف کــردن نیازهای 
مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص

ب( تاثیرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پیرامــون پدیده مورد نظر خود از 

جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد 

نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای علل و آثار مشکالت متعدد موجود در 

زندگی مردم تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مشکالت زندگی مردم دارای طرح 

اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشــنهادی خود 
برای حل مشــکالت زندگی مردم روش راســتی آزمایی 

خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پیش تعیین 

شده خود را محقق سازد؟ خیر
- آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع 

علمی را پیرامون گزارش منتشر کرده است؟ خیر
- آیا گزارش نســبت خود را با اسناد فرادست و فرودست 

کشور معین کرده است؟ خیر
- آیا گزارش مطالبی پیرامون کارآمدی و عملکرد قوانین 

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

پی داشته است؟ خیر
پ( نیازمحوری

- این گزارش چه نیازی )بنیادی، تخصصی، درسی، کمک 
درسی و عمومی( را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای عمومی

- آیا گــزارش توانایی علمی و عملــی برای تفکیک نوع 
نیازهای مخاطبان )خالءها، کمبودها، تهدیدها، آسیب ها، 
ضعــف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولویت ها( و 
برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را )برنامه 
هــای ایجادی، جبرانی، پیشــگیرانه، مقابله ای، تقویتی، 

توانمندسازی، ارتقایی، تامینی و انتخابی( دارد؟ خیر
- آیا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سیاستگذاری و 
ســازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون 

نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خیر
پ( رتبه ها و جوایز

- آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ 
خیر

- آیــا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از ســوی 
منابع علمی معتبر است؟ خیر

ت( تقدیر و تشکر
- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر 
در کار )اعم از امور علمی و فنی و...( سپاســگزاری شده 

است؟ خیر
- آیا گــزارش در مجامع علمی داخلــی و خارجی مورد 

تقدیر قرار گرفته است؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ویراستاری فنی 

- آیا تعداد کلمات و صفحــات گزارش برای بیان کامل 
موضوع گزارش کافی است؟ خیر

- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درســتی 
انجام شده است؟ خیر

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

خیر
- آیا آیین نگارش واژگان و جمالت بر اساس زبان فارسی 

معیار در تدوین گزارش رعایت شده است؟ خیر
- آیا در گزارش برای واژگان و اصطالحات علمی بیگانه، 

معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خیر
- آیا نشانه گذاری در گزارش )مانند ویرگول، نقطه، خط 
تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و...( به درســتی انجام شده 

است؟ خیر
ب( ویراستاری علمی 

- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله
- آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده 

است؟ خیر
- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی 

شده است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آیــا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ 
بله

- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟بله
ج( ویژگی های خاص

- آیا گــزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های 
خالصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر

- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اهمیت واژه شناسی و انتخاب الفاظ 
مناسب در تقنین امر واضح و اثبات شده ای 
است. این موضوع راجع به قانون اساسی 
به عنوان میثاق ملی وسند تعیین كننده 

اركان اساسی یك جامعه و حدود صالحیت 
آنها از اهمیتی بیش از سایر متون قانونی 

برخوردار است. بر این اساس یكی از ابعاد 
مهم تقنین كه می تواند یاری گر مفسر در 
تفسیر قانون و مانع از تفاسیر ناروا و گاه 

مغایر با متن و روح قوانین باشد بعد نگارشی 
و زبان شناسی قوانین است
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