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در سرآغاز گزارش اینگونه آمده است: 
کلید واژه قانون از جمله مفاهیم پرکاربرد دانش حقوق 
اســت. ســؤال از چیســتی این دانش واژه در هر متن 
حقوقی از جمله ســؤاالت بنیادینی اســت که پاسخ به 
آن در عین دشــواری، راهگشــای ترسیم ابعاد و تببین 
مفاد موضوع بوده و نقشــی مهم در ارائه تفسیر منطقی 
از متن ایفا می کند. بر این مبنا به هر میزان که اهمیت 
متن حقوقی افزون می گردد به تناســب، یافتن مفهوم 
قانون در آن متن نیز ارزشــی بیشتر می یابد. عالوه بر 
این توجه به اوصاف خاص ایــن هنجار حقوقی و اصل 
بنیادین حاکمیت قانون بر جریان امور در جامعه یافتن 
مفهوم این دانشواژه در متون حقوقی را اهمیتی مضاعف 
می بخشــد. اگر چه استفاده از این دانش واژه در متون 
قانونی امری شــایع، و یافتن مفهــوم آن نیز  موضوعی 
مهــم و درخور دقت و توجه اســت، امــا همچنان که 
هویداست این مهم در ارتباط با اصلی ترین متن قانونی 
یک جامعه یعنی قانون اساسی به هیچ روی قابل قیاس 
با دیگر متون قانونی نیست. چرایی این مسئله ریشه در 
اهمیت قانون اساســی در قیاس با ســایر قوانین و قرار 
گرفتن این متن در رأس نظام حقوقی و سلسله مراتب 
هنجارهای حقوقی در جامعه دارد. نظام حقوقی ایران و 
در رأس آن، قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران نیز 
از این مسئله مستثنا نیست؛ با این شرح که واژه قانون 
در بسیاری از اصول این قانون به کار رفته است )اصولی 
چــون بند 7 و 14 اصل 3، 4، 7، 8، 13، 20،  ،22 ،24 
 53، 52، 51، 45، 44، 38، 37، 36، 34، 33، 32، 25،
،54 ،55 ،57 ،62 ،64، 71، 85، 100و اصــول متعدد 
دیگر( آن گونه که در بادی امر به نظر می رسد در همه 
ایــن موارد این واژه نه در معنایی واحد بلکه در مفاهیم 
متعدد و کاربردهایی مختلف چون قانون اساسی، قانون 
عادی، معنای عام هنجارهای حقوقی و احکام شــریعت 
اسالم اســت. چرایی این تعدد در نگاه اول، از ظواهر و 
منطوق اصول قانون اساسی استخراج می شود. بنابراین 
مقدمات بررســی مفهوم این دانش واژه در اصول قانون 
اساسی ضرورتی اثبات شده است که نتیجه آن می تواند 
گرد ابهام از مفاد برخی اصول این متن قانونی زدوده و 
زمینه را برای ارائه تفاسیر صحیح، متقن و قابل دفاع از 

این متن فراهم سازد.
ـ قانون در مفهوم قانون عادی

در تفکیــک و تمییز هنجارهای حقوقــی مهم ترین و 
در عین حال روشــن ترین مالکی کــه می توان معیار 
قرار داد، آیین وضع و مرجع وضع هنجارهاست. بر این 
اساس صاحبنظران عنوان قانون عادی را بر هر قاعده ای 
که مطابق با فرایند پیش بینی شده در قانون اساسی به 
تصویب مجلس رسیده باشد اطالق می کنند. به عبارت 
مختصر قانون عادی، مصوبات قوه مقننه را شــامل می 
شــود. البته در نظام حقوقی ایران مســتند به اصل 59 
قانون اساســی همه پرســی و مراجعه مستقیم به آرای 
عمومی نیز طریقی اســتثنایی در وضع قانون محسوب 
می شــود و مصوبات وضع شــده از ایــن طریق نیز در 
شــمول عنوان قانون عادی قرار دارند. با عطف توجه به 
اصول 58 و 59 قانون اساسی که دو طریق وضع قانون 
در نظام حقوقی ایران را بیان کرده اند، به نظر میرســد 
که اگر چه مصوبات مجمع تشــخیص مصلحت نظام را 
نمی توان در شــمول مصادیق قانــون عادی در معنای 
یادشــده گنجاند، اما معنای وســیع قانون عادی )همه 
قوانین به غیر از قانون اساســی( نه تنها مصوبات مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بلکه مصوبات مجلس خبرگان 
رهبری را نیز شــامل می شــود. هر چند مصوبات این 
نهادها در مقایســه با مصوبات مجلس شورای اسالمی 
دارای شــأن قانونی متفاوت بوده و در سلســله مراتب 
هنجارهای حقوقی جایگاه متفاوتی نســبت به مصوبات 

مجلس دارند.
در بســیاری از اصول قانون اساســی دانش واژه قانون 
معرِ ف قوانین عادی اســت. به صــورت کلی باید گفت 
کــه در یک نظام حقوقی که مجلــس به عنوان مرجع 
عام قانونگذاری محسوب می شود استفاده از کلید واژه 
قانون به صورت مطلق و بدون قرینه، حمل بر مصوبات 
این نهاد اســت مگر آنکه مؤیــد و قرینه ای خالف این 
موضوع را اثبات کند. ـ قانون در معنی احکام شــریعت 

اسالم
در برخی از اصول قانون اساسی واژه قانون معرف احکام 
شــریعت اسالم است. شواهد گویای آن است که در بند 
2 از اصــل 2 که ایمان به وحی الهــی و نقش بنیادین 
آن در بیــان قوانیــن به عنوان یکــی از پایه های نظام 
جمهوری اســالمی قرار داده شده است و ذیل اصل 44 

که یکی از شرایط حمایت قانون جمهوری اسالمی ایران 
از مالکیت در ســه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی را 
عدم خروج از حدود قوانین اسالم بیان کرده است کلید 
واژه قانون در این معنا اســتفاده شده است. مهم ترین 
شاهد این موضوع منطوق و ظواهر اصول یادشده است. 
با این شــرح که اســتفاده از عبارت وحی الهی در اصل 
2 و صفت اســالم در اصل 44 مثبت این ادعا است. به 
یقین مقصود مقنــن در این اصول از واژه قانون، احکام 
الهی بوده اســت و با توجه به قرائن وحی الهی در اصل 
2 و اسالم در اصل 44 نمی توان مفهوم دیگری را برای 

این دانش واژه صادق دانست. 
ـ قانون در معنای عام )همه هنجارهای حقوقی(

واژه قانون در مفهوم عام، کلیه هنجارهای حقوقی فارغ 
از عنوان اطالق شده بر آنها )قانون عادی، اساسی، آیین 
نامه، بخشنامه( و بدون توجه به مرجع و نهاد واضع این 
هنجارها قوه مؤسس، قوه مقننه، قوه مجریه و غیر اینها 
را شامل می شــود. بایدها و نبایدهای حقوقی از زاویه 
مخاطبین به دو دســته هنجارهای عام و خاص تقسیم 
می شوند. با این توضیح که متون حقوقی مختلف دارای 
شــمول و دایره واحدی نیست، بر این اساس که برخی 
اســناد و متون، همه و یا گروه کثیری از افراد جامعه را 
در بر می گیرد و در مقابل، مخاطب برخی دیگر، محدود 
به مخاطبین معینی اســت. از این گروه اسناد می توان 
به بخشنامه های اداری )ایجاد کننده وضع خاص برای 
کارمندان در یک نهاد و دســتگاه( اشاره کرد که صرفاً 
بــرای کارمندان یک نهاد جنبــه الزم االجرا دارند. در 
مقابل برخی هنجارهای حقوقی موجد حقوق و تکالیفی 
نه برای فرد یا افراد خــاص بلکه برای افراد جامعه می 
باشــند. به نظر می رسد که واژه قانون در بند 14 اصل 
3، اصل 20، ذیل اصــل 73 و اصول 107، 156، 161 
)واژه قوانیــن(، 166 و 167 در معنای عام و محیط بر 
همه هنجارهای حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است. 
در میان هنجارهای حقوقی نه تنها متون قانونی اعم از 
اساسی و عادی )بلکه نظامات و مقرراتی همچون آیین 
نامــه ها نیز می توانند در بر دارنــده حقوق و تکالیفی 
برای افراد جامعه باشــند. بر این اســاس الزم اســت 
افراد جامعه بدون تبعیض و با رعایت اصل مســاوات از 
حقوق مندرج در این هنجارها بهرمند شده و سنگینی 
تحمیالت این هنجارها را نیز بر دوش کشــند. به یقین 
وقتی از افراد جامعه سخن به میان می آید لزوماً به این 
معنی نیست که باید همه افراد جامعه تحت شمول یک 
هنجار حقوقی قرار داشــته باشند تا بتوان آن هنجار را 
موصوف به وصف عام دانست. بلکه همین مقدار که یک 
هنجار ناظر به یک وضع خاص باشــد نه شخص خاص، 
این هنجار، هنجار عمومی و دارای شمول عام محسوب 
می شــود. عمل قضا و قضاوت با تفســیر متون عجین 
اســت. چرا که این قضات هستند که بین مفهوم ذهنی 
و انتزاعی قانون با حقایــق و پرونده های موجود ایجاد 
ارتباط کــرده و کلیات قانونی را در قالب آراء بر حقایق 
جزئی حمل می کنند. بر این مبنا قضات در مقام صدور 
حکم و رســیدگی به پرونده ها ناگزیر از تفســیر متون 
مورد استناد بوده و در این مسیر هر هنجار حقوقی اعم 
از قانون اساسی و عادی و آیین نامه ها می تواند تفسیر 

قضایی شود. 
ـ قانون به مثابه قانون اساسی

در برخی از اصول کلید واژه قانــون صرفاً بیانگر قانون 
اساسی بوده و ســایر هنجارهای حقوقی را شامل نمی 
شــود. با این توضیح که در برخی اصول )57، 60، بند 
9 اصل 110، 112، 120( قانون با اســم اشاره نزدیک 
این آمده اســت. عالوه بر ایــن در اصولی دیگر، مقنن 
صراحتاً قانون را در عبارت قانون اساسی مورد استفاده 
قرار داده اســت )65 ،67، 71، 72، 85، 91، 94، 96، 
98، 112، 113، 121، 122، 132( بــا توجــه به این 
قرائن این موضوع صراحت داشــته و بی نیاز از تحلیل و 

استدالل است.
ـ شمول کلیدواژه قانون بر قانون اساسی و عادی

شمول کلید واژه قانون در اصول 44 ، 105، 138 ، در بر 
دارنده قانون اساسی و عادی است. از یک سو بر مبنای 
اصل سلســله مراتب هنجارهای حقوقــی، هنجارهای 
فرودین را ضرورت آن است تا با مفاد هنجارهای فرازین 
در تعارض نبوده و با مفاد آن هنجارها هماهنگ باشند. 
به منظــور کنترل این موضوع در نظــام حقوقی ایران 
مقامات و نهادهای متعددی از سوی مقنن اساسی پیش 
بینی شــده اند. از جمله این نهادها ارکان قوه قضائیه، 
چون دیوان عدالت اداری، ســازمان بازرسی کل کشور 
و دادگاه های عمومی می باشــند که بر اســاس اصول 
متعددی از قانون اساســی به عنوان بخشــی از فعالیت 
خود بررســی انطباق مصوبات قوه مجریه و شــوراهای 
محلی با قوانین را بر عهده دارند. بنابر این نکته و اطالق 
قانون در اصل 105 و 138 به نظر می رسد که این واژه 
در بــر دارنده هر دو مفهوم قانون اساســی و عادی در 

مفهوم عام باشد. 
 در سرانجام گزارش اینگونه آمده است: کلید واژه قانون 
از جمله پرکاربردترین واژگان قانون اساسی است که در 
اصول مختلف این متن قانونی اســتفاده شده است. اما 
نکته شایســته توجه آن است که این دانش واژه در این 
متن قانونی در پنج معنی به قرار زیر به کار رفته است. 

- قوانین عادی
- احکام شریعت اسالم

- هنجارهای حقوقی در مفهوم عام

- قانون اساسی
- قانون اساسی و عادی

موضوعی که توجه به آن می تواند بســیاری ابهامات را 
از مفاد و محتوای اصول قانون اساســی زدوده و زمینه 
ارائه تفاســیر متقن از متن را فراهم آورد. همچنان که 
عدم توجه به این مهم می تواند منجر به ارائه تفاسیری 
متعــارض و ضد و نقیض از اصول قانون اساســی منجر 

شود.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن اســت؟ 
بله

- آیــا محتــوای گزارش در راســتای بحث و بررســی 
پیرامون عنوان تهیه و ارائه شده است؟ خیر

- آیا نام دســت اندرکاران تهیه و انتشــار گزارش بطور 
کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و 
نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر

الف( چکیده 
- آیــا چکیده دقیقا آینــه تمام نمای مطالعه اســت؟ 

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 است؟ 

گزارش فاقد چکیده است.
ب( فهرست

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

- آیــا جدول هــا، نمودارها و تصاویر دارای فهرســت 
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 بررسی متون( را شامل می 

شود؟ خیر
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیــا از واژگان کلیــدی و اصطالحــات مهم گزارش 

تعاریف مشخص ارائه شده است؟ خیر

- آیا پیشــینه تاریخی بحث مورد نظر 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 استفاده به وضوح شرح داده شده 

اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشــابه توســط محققین 
دیگری انجام شــود، می تواند همیــن 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 است؟ 
گزارش فاقد روش آماری است.

- راســتی آزمایی نتایج گــزارش 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 نشان می دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار 

و شکل است.

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

خ( منابع
- آیــا منابع کافی برای اهداف ایــن مطالعه در جامعه 

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

علمی است؟ بله
- آیــا منابع مهــم و کلیدی به روز بــوده اند و با دقت 

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

است؟ بصورت پاورقی
- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر 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

- آیــا گزارش برای ســاماندهی محتوایــی خود مدل 
مفهومی ارائه کرده است؟ خیر

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

- آیــا عناویــن موجود در گــزارش دارای انســجام و 
هماهنگی است؟ خیر

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

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

- آیا گــزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی 
نهایی است؟ بله

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

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

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

خیر
- آیا گزارش مدعی ارائــه محصوالت یا خدمات جدید 

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

گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خیر
- آیــا خواندن این گزارش تفکــر نقادانه را ترغیب می 

کند؟ خیر
پ( اهمیت

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

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

- آیا 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 بــه لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه 
مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر

- آیا استفاده 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 ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و 

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

خیر
- آیا گزارش بــرای کمک به درک جامع، الگو یا مدلی 
خاص برای ســاده سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر 

پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج( اعتبار 

- آیــا گزارش مبتنــی بر 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 کسانی هستند؟ 
اعضای شورای نگهبان 

- آیا انتشــار ایــن گزارش 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
- آیــا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از 

جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر
- آیا گــزارش پیش نیازها و پیــش فهم های ضروری 
و مــورد نیاز برای فهم خود را بــه مخاطبان ارائه کرده 

است؟ خیر
- آیا گزارش برای علل و آثار مشــکالت متعدد موجود 

در زندگی مردم تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیــا گزارش برای حل مشــکالت زندگی مردم دارای 
طرح اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ 

خیر
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود 
برای حل مشــکالت زندگی مردم روش راستی آزمایی 

خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانســته اســت اهداف اجتماعی از پیش 

تعیین شده خود را محقق سازد؟ خیر
- آیا ناشــر مجموعه نظرات مخاطبــان و بازخوردهای 
مجامع علمی را پیرامون گزارش منتشــر کرده اســت؟ 

خیر
- آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست 

کشور معین کرده است؟ خیر
- آیــا گزارش مطالبــی پیرامون کارآمــدی 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

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

عمومی
- آیا گزارش توانایی علمــی و عملی برای تفکیک نوع 
نیازهای مخاطبان )خالءها، کمبودها، تهدیدها، آسیب 
هــا، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولویت 
ها( و برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناســب با آن 
را )برنامه های ایجادی، جبرانی، پیشگیرانه، مقابله ای، 
تقویتی، توانمندســازی، ارتقایی، تامینــی و انتخابی( 

دارد؟ خیر
- آیا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سیاستگذاری 
و ســازماندهی مرتبــط بــا موضوع برای رفع ســطوح 
گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خیر

پ( رتبه ها و جوایز
- آیا گــزارش دارای رتبه و جوایز ملــی و بین المللی 

است؟ خیر
- آیا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از ســوی 

منابع علمی معتبر است؟ خیر
ت( تقدیر و تشکر

- آیا در گزارش از شــخصیت هــای حقیقی و حقوقی 
موثر در کار )اعم از امور علمی و فنی و...( سپاســگزاری 

شده است؟ خیر
- آیا گزارش در مجامــع علمی داخلی و خارجی مورد 

تقدیر قرار گرفته است؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ویراستاری فنی 

- آیا تعــداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل 
موضوع گزارش کافی است؟ خیر

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

- آیا نوع صفحه آرایی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، 
حاشــیه ها، ســرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب 

است؟ خیر
- آیــا آیین نــگارش واژگان و جمالت بر اســاس 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 نشــانه گذاری در گــزارش )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 ویراســتار تخصصــی 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

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

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

- آیــا گزارش 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

تشریعی از جانب خداوند برای مبدا تاریخ 
رسمی وجود ندارد و از این رو بنا بر مصالح 
و اولویت هایی که وجود داشته، این اقدام 

صورت گرفته است. پس به طریق اولی درباره 
این که هجری شمسی یا قمری یا هر دو آنها 
در جامعه معتبر باشند نیز نمی توان در شرع 
به دنبال پاسخ گشت و قانون گذاران اساسی 
کشورمان به دالیلی که از آنها صحبت شد، 

هر دو تاریخ شمسی و قمری را در جامعه 
معتبر دانسته اند.

چالش قانون سه شنبه  ۵ اسفند 1۳99  شماره ۵۵۳۴  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz


