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منبع: درگاه الكترونيک پژوهشكده شورای نگهبان
در مقدمــه گزارش اينگونه آمده اســت: در تحقيق و تتبع 
پيرامون هر گرايش علمي، گام اول آشــنايي با مفاهيم پايه 
اي آن علم است. حقوق عمومي به عنوان شاخه و گرايشي 
از علم حقوق از اين قاعده مســتثني نيســت و آشنايي با 
مفاهيــم حقوق عمومي درگاهي براي ورود و اظهار نظر در 
موضوعات مرتبط با آن مي باشــد. از ســوي ديگر تأسيس 
حكومتي بر مــدار مختصات اوامر الهي نيازمند به نهادها و 
سازوكارهايي متناسب با آن است. بر اين اساس نظام سازي 
اســالمي پس از تشكيل حكومتي بر مبناي اصول و احكام 
شريعت مقدس اســالمي ضروري به نظر مي رسد. حركت 
در مسير اين امر مستلزم آشنايي با مفاهيم علمي، مطالعه 
مباني و نقد و بررســي آنها بر اســاس انديشه ناب اسالمي 
است. در اين ميان مفاهيم حقوق عمومي به عنوان گرايش 
تخصصي رشــته حقوق كــه به بررســي كالن موضوعات 
مرتبــط با حوزه حكومت و حدود اختيار آن، روابط مردم با 
فرمانروايان و مباحث مشابه آن مي پردازد از اهميت وااليي 
بر خوردار است. در همين راستا، موضوع بازخواني مفاهيم 

حقوق عمومي در دستور كار دفتر مطالعات 
نظام ســازي اسالمي مركز تحقيقات شــوراي نگهبان قرار 
گرفته اســت. هدف از اين امر آشــنايي با تعاريف مفاهيم، 
تاريخچــه، اقســام و انواع، بررســي مبانــي آن در حقوق 
موضوعــه و مطالعه تطبيقي با مباني اســالمي و بررســي 
موضوع در قوانين و ســازوكارهاي حقوقي نظام جمهوري 
اســالمي ايران و ارائه نقد و تحليلي اجمالي از آن است تا 
به اين واســطه گام نخســت در عرصه نظام سازي اسالمي 

برداشته شود.
در چكيده گزارش اينگونه آمده است: نظريه حاكميت قانون 
در واكنش به حكومت هاي فردي و خودكامه و استبدادي و 
به منظور مهار ســوء استفاده از قدرت سياسي و جلوگيري 
از اتخاذ تصميمات و اقدامات خودســرانه از سوي حاكمان، 
تحديد قدرت سياســي را ضروري يافت. بدين منظور اين 
نظريه بر تعيين روشــن و شفاف حوزه و حدود اختيارات و 
صالحيت زمامداران در قانون، يعني قواعد حقوقي از پيش 
تعيين شــده، اصرار مي نمايد تا با اِعمال اين محدوديت، از 
تجاوز حاكمان به حقوق مردم و خودســري و سوء استفاده 
آنان از قدرت و اختيارات ناشي از آن بكاهد و حتي از بروز 
چنيــن تعدياتي جلوگيري نمايد. بــه عالوه دولتمردان در 
اتخــاذ و اعمال تصميمات حكومتي بايــد پايبند به قانون 
باشــند و اعمال خود را مستند به قانون نمايند و در مقابل 
اعمال و رفتار خود پاسخگو باشــند. اين نوشتار نخست با 
واكاوي در انديشــه حاكميت قانون، به تمييز اين مضمون 
از ســاير مفاهيم نزديک در حقوق اساســي پرداخته است 
آنگاه با اشاره به پيشينه اين نظريه در سنت حقوقي مغرب 
زمين، مباني نظري اين انديشــه را تبيين نموده و با اشاره 
به برداشــت هاي گوناگون از اين نظريه، حاكميت قاون در 
نظام حقوق اساســي جمهوري اسالمي را به تصوير كشيده 

است.
در درآمد گزارش اينگونه آمده است: نظريه حاكميت قانون 
در واكنش به حكومت هاي فردي و خودكامه و استبدادي 
و به منظور مهار سوء استفاده از قدرت سياسي و جلوگيري 
از اتخاذ تصميمات و اقدامات خودســرانه از سوي حاكمان، 
تحديد قدرت سياسي را ضروري دانست. بدين منظور اين 
نظريه بر تعيين روشــن و شفاف حوزه و حدود اختيارات و 
صالحيت زمامداران در قانون، يعني قواعد حقوقي از پيش 
تعيين شــده، اصرار مي نمايد تا با اِعمال اين محدوديت، از 
تجاوز حاكمان به حقوق مردم و خودســري و سوء استفاده 
آنان از قدرت و اختيارات ناشي از آن بكاهد و حتي از بروز 
چنيــن تعدياتي جلوگيري نمايد. بــه عالوه دولتمردان در 
اتخــاذ و اعمال تصميمات حكومتي بايــد پايبند به قانون 

باشــند و اعمال خود را مستند به قانون نمايند و در مقابل 
اعمال و رفتار خود پاســخگو باشند. از آنجا كه خاستگاه و 
انگيزه پيدايش انديشــه حاكميت قانون، مبارزه با سالطين 
و حكومت هاي خودكامه و اســتبدادي بوده اســت، هدف 
حداقلــي و جايگاه اين نظريه به خوبي قابل درک اســت. 
حاكميت قانون در پي اســتقرار يک نظام حقوقي مشخص 
و ايجاد يک ســاختار قابل پيش بيني و برنامه ريزي براي 

تابعان خود است.
مفهوم حاكميت قانون

اجمــاع حداقلي در خصــوص مفهوم حاكميــت قانون از 
ديــدگاه تِِرْمبلي در دو گزاره صورت بندي مي شــود؛ اول 
اينكه حكومت بايد به شــيوهاي عقالنــي تصميم گرفته و 
عمل كند؛ بدين معني كــه تصميمات و اِعمال تصميمات 
بايد بر مبناي داليل باشــد؛ و دوم اينكه داليل بايد به يک 
معنا قانوني باشــند. گزاره اول شكل خاصي از حكومت را 
پيش فرض قرار نداده و نهاد عيني تشكيل دهنده حكومت 
را پيشــنهاد نمي كند. گزاره دوم نيــز دربرگيرنده ماهيت 
يا محتواي خاصــي كه داليل حقوقي بايــد از آن ماهيت 
برخوردار باشــند نيســت. هايک با بياني روشــن، فرمول 
مستحكمي در باب تعريف حاكميت قانون ارائه داده است. 
فارغ از اصطالحات فني، حاكميت قانون يعني حكومت در 
همه افعال خويش به وســيله قواعدي كه از پيش تدوين و 
اعالن شدهاند محدود و مقيد باشد  قواعدي كه با قطعيتي 
مناســب و منصفانه، پيش بيني نحــوه اِعمال قدرت قاهره 
توســط حكومــت را در اوضاع و احوال خــاص ممكن مي 
سازد، و آحاد افراد جامعه بر مبناي اين فهم و اطالع، امكان 
برنامه ريزي براي امــور خويش را پيدا مي كنند. به تعبير 
جوزف َرز، حاكميت قانون در وسيع ترين معناي خود يعني 
آنكه مردم از قانون اطاعت كنند و به وســيله قانون بر آنها 
حكومت شــود. اما در نظريه حقوقي و سياســي در معناي 
مضيق تري ميآيد و آن اينكه حكومت بايد تحت حاكميت 
قانون و تابع آن باشــد. آرمان حاكميت قانون در اين معنا، 
اغلب با اين عبارت بيان مي شود: حكومت به وسيله قانون 
و نه توســط اشخاص. به عبارت ديگر حاكميت قانون بدين 
معني اســت كه همه اعمال حكومت بايد مبنايي در قانون 

داشته باشند و به وسيله آن تجويز شوند. 
مفهوم قانون

قانون در لغت در معاني رســم، قاعــده، روش و آيين آمده 
اســت. همچنين، امري كلي كه بر همه جزئياتش منطبق 
گردد و احكام جزئيات، از آن شــناخته شــود. ديگر آنكه 
قاعده اي است كه مقامات صالحيت دار، وضع و ابالغ كنند 
و آن مبنــي بر طبيعت عالم تمدن و متناســب با مصلحت 
مردم اســت و همه افراد مملكت بايــد از آن تبعيت كنند. 
امــا كلمه قانون در مســائل سياســي و حقوقي، داللت بر 
قضايايي دارد كه شــيوه رفتار انسان را در زندگي اجتماعي 
تعييــن مي كند. قضيــه اي كه مفاد صريح يــا التزامي و 
يا تلويحياش اين اســت كه انســان ها در زندگي فردي و 
اجتماعي بايد چنيــن كنند و چنان نكنند. بنابراين قانون، 
مجموعه بايدها و نبايدهايي اســت كه شيوه رفتار آدمي را 
در زندگــي اجتماعي تعيين مي كند. مراد از واژه قانون در 
حاكميــت قانون، تمام قواعد و مقرراتي اســت كه در يک 
جامعه به عنوان قواعد حقوقي شــناخته شده و الزم االجرا 
اســت. بنابراين در اصطالح حاكميت قانون، كلمه قانون به 
معني اعم آن اســتعمال شده است و مقصود تمام مقرراتي 
اســت كه از طرف يكي از ســازمان هاي صالح دولت وضع 
شده اســت، خواه اين ســازمان قوه مقننه يا رئيس دولت 
و يــا يكي از اعضاي قوه مجريه باشــد. پس در اين معناي 
عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصويب نامه ها و 
بخشنامه هاي اداري نيز مي شود. ذكر اين نكته الزم است 
كه قانون عالوه بر معناي عام فوق، داراي يک معناي خاص 
نيز در دكترين حقوقي معاصر ميباشــد و آن اينكه قانون، 
قاعده اي اســت كه از دستگاه صالح قانونگذار نشأت گرفته 
باشد و مراحل تشــريفاتي خود را از قبيل تصويب، امضا و 

انتشار پشت سر بگذارد.
پيشينه حاكميت قانون

بحث از قانون، چه بــه عنوان ابزار حكومت و چه به عنوان 
ابزاري براي كنترل حكومت، دغدغه مشــترک نويسندگان 
حوزه هاي فلســفي، حقوقي و سياسي بوده است. در واقع 
سركشــي ذاتي حاكمان و قدرتمنــدان و امكان يا فعليت 
يافتــن تعدي و تجــاوز به حقوق مــردم، در احراز جايگاه 
رفيع قانون و حاكميت قانون بــه عنوان مفهومي بنيادين 
در ادبيات حقوقي و سياســي ســهم داشته است. بسياري 
از شارحان انديشه حاكميت قانون، ريشه ها و مباني آن را 
در انديشه هاي كالسيک يونان، با ذكر نقل قول عباراتي از 
افالطون و ارســطو شناسايي مي كنند. اما حاكميت قانون 
به عنوان يک ســنت مداوم بيش از هزار سال پس از دوران 
شكوفايي آتن ريشه مي گيرد. بنابراين انديشه هاي يوناني 
در رابطــه با حاكميت قانون به عنوان الگوهاي نمونه، منبع 
الهام و مرجع براي دوران هاي بعد تلقي شــدند. حاكميت 
عام قانــون به جــاي فرمانروايي خودســرانه وجه مميزه 
شهرهاي آزاد يونان شمرده مي شد. حاكميت خاص قانون 
بر خود حكمرانان در نقل قول ها آمده است و نشان دهنده 
اين اســت كه آنان مطيع قانون بودند يا دســت كم چنين 
اطاعتي براي يک حكومت امري بنيادين شمرده مي شد. 

در فرجام گزارش اينگونه آمده است: 
1- حاكميــت قانون بدين معني اســت كــه همه اعمال 
حكومت بايد مبنايي در قانون داشــته باشــند و به وسيله 
آن تجويز شــوند. حكومــت قانون يعنــي حكومت قواعد 
حقوقــي كلي و نوعي از پيش تعريف و منتشــر شــده، به 
جاي حكومت اراده و تمايالت شخصي افراد؛ يعني حكومت 
اراده و خواســت قانون در مقابل حكومــت اراده نامحدود، 

افسارگسيخته و غيرقابل پيش بيني اشخاص.
2. حاكميــت قانون در پي مقيد كــردن قلمرو اختيارات و 
صالحيت هــاي اربابان قدرت به قواعــد و حدود از پيش 
ترسيم شــده اســت تا تحديد حدود صالحيت ها، ضمن 
پيش بيني پذير ســاختن امور و امــكان برنامه ريزي افراد 
براي زندگي شخصي شان، آرامش خاطري براي شهروندان 

پديد آورد.
3. مــراد از واژه قانــون در حاكميت قانــون، تمام قواعد و 
مقرراتي اســت كه در يک جامعه بــه عنوان قواعد حقوقي 
شــناخته شده و الزم االجرا اســت. قانون، قاعده اي است 

كه از دســتگاه صالح قانونگذار نشأت گرفته باشد و مراحل 
تشــريفات ي خود را از قبيل تصويب، امضا و انتشار پشت 
ســر بگذارد و هرگونه قاعده اي با هــر گونه ماهيت درون 
ذاتي كه از اندام ويژه تقنين برخاســته باشــد همان قانون 

است.
4. تدوين قانون اساســي در نظام اسالمي، برخالف دولت 
قانونمدار و حكومِت ذيل قانــون، با هدف تحديد قدرت و 
اختيارت حاكم وضع نمي شــود و قوانين موضوعه از جمله 
قانون اساسي به مثابه قواعد و ضوابط مديريت اجتماعي و 
تعيين راهكار و خط مشي براي اجراي قوانين ابدي اسالم 
تلقي مي شــوند. برداشت ايراني  اسالمي حاكميت قانون، 
با شــناخت نظريه واليت مطلقه فقيه كه در حقوق اساسي 
جمهوري اســالمي ايران انعكاس يافته است، قابل طرح و 
ارائه اســت. بدين صورت كه حكومت اســالمي و در عصر 
كنوني نظام سياســي جمهوري اســالمي، با هدف تحقق 
بخشــيدن به موازين شــرع مقدس اسالم و حاكم ساختن 
اصول و احكام اسالمي در نظام سياسي و اجتماعي جامعه، 
تشــكيل شــده اســت. به عبارت ديگر، حاكمت قانون در 
جمهوري اسالمي يا ســنت ايراني اسالمي حاكمت قانون 
بــا نظريل دولت در جمهوري اســالمي يعني نظام واليت 
مطلقه گره خورده اســت. قرار گرفتــن فرد اعالي مكتب، 
يعني قانون شــناِس ملتزم به قانون و توانا در اجراي قانون  
)فقيــه عادل و با كفايــت( در رأس هرم قدرت، مهم ترين 
تضميــن براي برقراري حكومت قانــون در نظام جمهوري 

اسالمي محسوب مي شود.

ارزیابی بخش های گزارش
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راســتای بحث و بررسی پيرامون 

عنوان تهيه و ارائه شده است؟ خير
- آيا نام دست اندركاران تهيه و انتشار گزارش بطور كامل 
شــامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نشانی 

پست الكترونيک در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چكيده 

- آيا چكيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه اســت؟ گزارش 
فاقد چكيده است.

- اگر چكيده به تنهايی مورد بررسی قرار گيرد، آيا به اندازه 
كافی خالصه و چكيده كل مقاله است؟ گزارش فاقد چكيده 

است.
- آيا چكيــده گزارش دارای بخش واژگان كليدی اســت؟ 

گزارش فاقد چكيده است.
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، مكان ها و... 
است؟ خير
پ( مقدمه 

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

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

- آيا از واژگان كليــدی و اصطالحات 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 كار 
- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده 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 مشابه 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 مناســب انتخاب شده است؟ گزارش 

فاقد روش آماری است.
- راســتی آزمايی نتايج گزارش از طريق كدام آزمون انجام 

شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
- آيــا نتايج گزارش از روايــی و پايايی قابل قبول برخوردار 

است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
ج( بحث 

- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير
- آيا نويســندگان مشخصا بيان كرده اند كه 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 ذكر شده است؟ خير

- آيــا برای انجام پژوهش های 
بعدی پيشــنهاداتی ارائه شده 

است؟ خير
چ( جــدول هــا، نمودارها و 

تصاوير
- آيا مدل مفهومی گزارش در 
قالب شــكل ارائه شده است؟ 

خير
- آيــا جدول هــا، نمودارها و 
ويژگی های كليدی  شكل ها 
مطالعه را نشــان می دهند؟ 
گزارش فاقد جدول، نمودار و 

شكل است.
- آيــا تصاوير، جــدول ها و 
نمودارها شــفاف و قابل فهم 
هســتند و دارای باالنويس و 
باشند؟  می  مناسب  زيرنويس 
گــزارش فاقــد جــدول ها، 

نمودارها و شكل ها است.
ح( پيوست ها

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

- آيا پيوســت ها به كسب آگاهی بيشتر در مخاطبان كمک 
می كند؟ گزارش فاقد پيوست است.

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

خ( منابع
- آيا منابع كافی برای اهــداف اين مطالعه در جامعه وجود 

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

است؟ بله
- آيا منابع مهــم و كليدی 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 كرده 

است؟ خير
- آيا گزارش از منابع بين بخشــی و بين رشته ای داخلی و 

خارجی معتبر استفاده كرده است؟ خير

ارزیابی محتوایی گزارش
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يک كل سامان مند را تشكيل می دهد؟ خير
- آيا گزارش برای ســاماندهی محتوايی خود مدل مفهومی 

ارائه كرده 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 بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و... 

در گزارش انجام شده است؟ خير
- آيــا در پايان هــر فصل، بخش و... مؤلــف 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 تفكر نقادانه را ترغيب می كند؟ 

خير
پ( اهميت

- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش كافی 
است؟ خير

- آيــا چينش مطالــب در گزارش بر اســاس درجه اهميت 
موضوعات و وزن محتوايی آنها انجام شده است؟ خير

- آيا در نگارش مطالب در گــزارش 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 كنند؟ 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 كمک كند؟ گزارش فاقد تصوير، 

نمودار و جدول هاست.
- آيا مؤلف از ســاختارها و كلمات رايج در متون علمی و نيز 

سبک نويسندگی استفاده كرده است؟ خير
- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير

- آيا گزارش برای كمک به درک جامع، الگو يا مدلی خاص 
برای ساده ســازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها 

ارائه كرده 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 كافی 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 كســانی هســتند؟ 
اعضای شورای نگهبان 

- 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 كند؟ نامشخص

- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف كردن 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 كرده است؟ خير
- آيــا گزارش برای علل و آثار مشــكالت متعدد موجود در 

زندگی مردم تحليل مناسبی ارائه كرده است؟ خير
- آيا گزارش برای حل مشــكالت زندگی مردم دارای طرح 

اجرايی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير
- آيا گزارش برای كارآمدی راهكارهای پيشنهادی خود برای 
حل مشــكالت زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را 

پيشنهاد كرده 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 كرده است؟ خير
- آيا گزارش نســبت خود را با اســناد فرادست و فرودست 

كشور معين كرده است؟ خير
- آيــا گزارش مطالبی پيرامــون كارآمدی و عملكرد قوانين 

مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه كرده 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، كمک 
درسی و عمومی( را تأمين خواهد كرد؟ نيازهای عمومی

- آيا گزارش توانايی علمی و عملی برای تفكيک نوع نيازهای 
مخاطبان )خالءها، كمبودها، 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 تشكر
- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در 
كار )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 

- آيــا تعداد كلمــات و صفحات گزارش بــرای بيان كامل 
موضوع گزارش كافی است؟ خير

- آيــا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درســتی 
انجام شده است؟ خير

- آيا نوع صفحه آرايی )نــوع و اندازه خط، فاصله خطوط، 
حاشــيه 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
- آيا در گزارش بــرای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، 

معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خير
- آيا نشــانه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط 
تيره، ويرگول نقطه و پرانتز و...( به درســتی انجام شــده 

است؟ خير
ب( ويراستاری علمی 

- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله
- آيا ناظر يا ويراســتار تخصصی به وظايف خود عمل كرده 

است؟ خير
- آيا گزارش از زمان انتشــار چاپ اول تاكنون بروزرسانی 

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

- آيا محتوای گزارش نياز به اضافه كردن مطالب دارد؟ بله
- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟بله

ج( ويژگی های خاص
- آيا گــزارش دارای ويژگی های خــاص مانند كادر های 

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

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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آگهی مناقصه

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

موضوع آگهی 
تجهیزات  اندازی  راه  و  نصب  خرید،  نظردارد  در  کردستان  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 

رختشویخانه بیمارستان امام حسین ) ع( شهرستان بیجار را به صورت مناقصه ) یک مرحله ای ( برگزار نماید.     
تا  قرارداد  و  مناقصه  اسناد  ثبت  و  دریافت  برای  توانند  می  داوطلب  های  شرکت   : مناقصه  اسناد  دریافت  مهلت 

1399/11/01 به آدرس www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( مراجعه نمایند.
مهلت ارائه و ارسال پیشنهادات :  لغایت تاریخ 99/11/11 می باشد. 

آدرس ارسال مدارک و اسناد مزایده )صرفًا پاکت الف(: استان کردستان ، شهرستان سنندج ، میدان آزادی ، ابتدای 
خیابان آبیدر ، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، کد پستی 6618634683 ) دبیر خانه محرمانه (

شناسه آگهی 1077116

سال 1399 ) جهش تولید (


