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 4    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 

 مقدمه

: 

 

 فرمود:شنیدم که امام صادق علیه السالم می :گویدبن زید می هطلح

کند و هرچه سریعتر هم کند مانند کسی است که در غیر راه حرکت میعمل می آنکه بدون بینش،

 .گرددحرکت کند از راه اصلی دورتر می
 

ها و ی، راهو کارگروهی برای شناخت موضوعات احکام شرع شناسانههای موضوعاهمیت پژوهش

بنابراین مطمئن به دست آید.  طلبد تا محصولی نسبتاًهای پژوهشی و سازمانی مناسب و روشنی را میروش

مراحل  تمامیاست که ترسیم مسیری روشن نگاه فرایندی و ها در گرو اطمینان بخش بودن نتایج پژوهش

 .در آن لحاظ و مسئولیت همه افراد در آن معلوم باشد

مؤسسه موضوع به  فرایندی و یکساننگاه  ضرورتگرا، فرایندفضای پژوهشی در ایجاد  نخستین گام

 تدوین دستورالعمل .پژوهشی است امورکاران راندهمکاران مؤسسه به ویژه دست تمامیاز طرف ، شناسی

ر تأثیهای مؤسسه، در تحقق این نگاه آنها در تمامی بخشرایندهای پژوهشی و مالک قراردادن و ترسیم ف

 بسزایی دارد.

این دستورالعمل همراه با فرایندهای آن  ،امید است با اهتمام همکاران محترم در عرصه پژوهش

 بتواند مسیر پژوهش های موضوع شناسانه را روشن و هموارتر گرداند.

 از خداوند توفیق همگان را در این رسالت خطیر خواهانیم.

 

 مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی

 شهمعاونت پژو

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 فصل اول: کلیات

 

 اهداف:  .1.1

 شفاف سازی مسیر پژوهش از آغاز تا انجام (3

 های همه عوامل انسانی مرتبط با پژوهشتعیین مسئولیت (2

 مستند سازی و اعتبار بخشی به روند کار پژوهش (1

 هاساختاری پژوهش -ارتقاء کیفیت محتوایی (4

 هشمدیریت زمان و بهره گیری از بهینه از همه امکانات در امر پژو (1

 منظور:  .1.1

اطمینان بخش  جهتهای موضوع شناسانه فرایندهای پژوهش تبییندستورالعمل  منظور از تدوین این

پژوهشی در مؤسسه  هایفعالیتسیر  عمل در مالک باشد کهمی شدن محتوا و روشن شدن مسیر پژوهش

 موضوع شناسی احکام فقهی می باشد.

 تعاریف و اختصارات  .1.1

 نهشناساهای موضوعپژوهش  .1.1.1

-های مرتبط، مالکهای موضوع شناسانه، تحقیقاتی است که طی فرایندی معین، مفاهیم، واژهپژوهش

-ها و مصادیق موضوعات، ناظر به حکم شرعی کشف و شناسایی میها، مقومات، قیود، معیارها، گونه

 3ند.اای دارند و بر استنباط حکم شرعی مقدمها از نظر فقهی اهیمیت ویژهشود. این پژوهش

 شناسه موضوع .1.1.1

 تیموقعو مشخصات شود و جدولی است که از طرف گروه پژوهشی تکمیل میشناسه موضوع 

و  هیکه انجام پژوهش در باره آن موضوع را قابل توج دهدیم نشان ایموضوع مورد نظر را به گونه یکل

 2شناسه موضوع در مؤسسه موضوع شناسی همان طرح اجمالی است. دفاع کند.

 امهنطرح .1.1.1

از قبیل انعقاد قرارداد، کم و اعم از قبل، حین و پس از پژوهش، نقشه راه در همه مراحل نامه طرح

 1.استمالک عمل و قضاوت کیف پژوهش، نظارت و ارزیابی محصول پژوهشی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31-30. ن.ک: راهنمای پژوهش های موضوع شناسانه، ص  3

 .22. ن.ک: همان، ص  2

 .11تا  13. ن.ک: همان، ص  1



 

 

 2    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 پژوهش ضعیتو  .1.1.1

 پردازد الزم است موقعیتاز آنجا که مؤسسه موضوع شناسی با نگاهی ستادی به موضوع شناسی می

 ،هاپژوهش برخورد با از این جهت ممکن است .و چگونگی هر پژوهشی را قبل از انجام آن تعیین کند

 تأییدی، تکمیلی و یا تأسیسی باشد.

  تأییدی هایپژوهش .1.1.1.1

نامه، کتاب و یا مقاله وجود دارد در مواردی که در باره موضوع مورد نظر، اثری علمی در قالب پایان

صورت نیازی به کند. در ایند و با اندک تغییری نیاز مؤسسه را برطرف میکه مورد تأیید مؤسسه باش

های الزم را با فرد و یا سازمانی که اثر به او و یا هماهنگی 1پژوهش نیست و گروه باید مقدمات خرید اثر

 گیری از آن فراهم کند. تعلق دارد برای بهره

  تکمیلی هایپژوهش .1.1.1.1

ه در باره موضوع مورد نظر اثری وجود دارد و بخشی از آن این نوع پژوهش در مواردی است ک

کند و باید تکمیل و یا رویکرد موضوع شناسانه دارد اما به همان صورت نیاز مؤسسه را برطرف نمی

گیری و تکمیل اثر مورد نظر با مؤلف هماهنگ صورت گروه در باره چگونگی بهرهتصحیح شود. در این

شود و یا با خرید اثر های مؤسسه با وی قرارداد بسته میکردن خواستهبرآوردهنسبت به  کند و ترجیحاًمی

گونه آثار، نیازمند تدوین اصالحات و تکمیل این 1شود.تکمیل آن به فرد توانمند دیگری سپرده می

 نامه جدید است. طرح

  تأسیسی هایپژوهش .1.1.1.1

ای وجود ظر هیچ اثر موضوع شناسانهها برای مواردی است که درباره موضوع مورد ناین نوع پروژه

 ریزی شود.صورت الزم است برای انجام آن برنامهنداشته باشد که در این

 سند انتظار .1.1.1.1

کاربر هر چقدر که ممکن است با افکار، ایده ها، در آن که  سندی است(  RFPسند انتظار پروژه ) 

دت زمان و هزینه کمتری بتواند محدودیت ها، دانسته ها و فضای کاری کارفرما آشنا شده و در م

 پروژه را با مطلوب ترین وضعیت به انجام رساند. 

 بهره بردار پژوهش یا متقاضی  .1.1.1.9

از درخواست انجام پژوهش را دارند یا هایی که ها و سازمانمؤسسات، مراکز، نهادها، وزارتخانه

 نمایند.می استفاده موضوع شناسی  پژوهشدستاوردهای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 از این قبیل است.. مواردی همچون احیاء تراث  3

 .که در گروه فرهنگی اجتماعی در حال انجام است« لهو ولعب». مانند پایان نامه  2
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 مراحل اجرا : روش ودوم فصل

سسه موضوع شناسی احکام فقهی، از آغاز تا انجام در سه مرحله قبل، حین و ؤپژوهش در م عملیات

 اقداماتی صورت گیرد. الزم است شود که در هر مرحله پس از آن طی می

 اقدامات قبل از پژوهشمرحله اول:  .1.1

 نیاز سنجی   .1.1.1

پیشنهاد مراکز، مؤسسات، نهادها و یا به افراد و یا دفاتر مراجع عظام تقلید، از طریق  نیاز سنجی

ها توزیع و از طرف گروه مربوطه مورد گردد. این موضوعات به تناسب گروهمیواحدهای مؤسسه مطرح 

 گیرد.بررسی قرار می

 انتخاب موضوع  .1.1.1

هر موضوعی مشمول گیرد. میصورت 1تگانه اولویتشمعیارهای ه انتخاب موضوعات مبتنی بر

 .برخوردار استبرای پژوهش از اهمیت بیشتری  ،ین معیار اولویت باشدبیشتر

 بررسی موضوع در شورای علمی گروه  .1.1.1

گروه به  ،با توجه به ضرورت توجه به ابعاد فقهی موضوعات و ابهاماتی که در غالب آنها وجود دارد

و گروه  ر اعضاعلمی با حضو جلسه شورایمنظور کشف ابعاد فقهی موضوع مورد نظر و پیشینه آن، 

در صورتی که اعضاء شورای علمی در باره موضوع کند. برگزار می موضوع مورد نظر متخصصان

 تخصص الزم را دارند نیازی به حضور متخصصان نیست.

 موضوع تشکیل بانک اطالعات  .1.1.1

و در  سوابق آن شناسایییابی و منبعها قبل از هر اقدامی باید درباره موضوع مورد نظر از تمامی راه

بانک اطالعات موضوع نگهداری شود تا با توجه به سوابق و مطالب موجود درباره چگونگی آن 

 گیری گردد.تصمیم

  موضوع تکمیل شناسه  .1.1.9

تمام اطالعات ممکن را در  ،و سایر امور مربوط به آن روشن شدن ابعاد فقهی موضوعگروه پس از 

اطالعات موجود در شناسه . کندمیا تکمیل ر 1موضوع شناسهجدول و  باره پیشینه آن جمع آوری

گیری در باره آن باشد و بتواند ضرورت انجام موضوع برای تصمیم جوانب باید نشان دهنده تمام موضوع

 (3)پیوست  اثبات کند.و وضعیت پژوهش را پژوهش به صورت مستدل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31. ن.ک: راهنمای پژوهش های موضوع شناسانه ، ص  3

 .22. ن.ک: همان ص  2



 

 

 2    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 پژوهش چگونگیتعیین   .1.1.2

بسیار  ی مربوط به چگونگی انجام پژوهشاهگیریدر نوع تصمیم ،پیشینه موضوع دقت در تکمیل

دهد که وضعیت سابقه پژوهشی در باره موضوع چکونه است نشان میپیشینه نتیجه بررسی زیرا  مهم است

شناسه موضوع در شورای علمی گروه  تکمیلی و یا تأسیسی. با ان برخورد شود یا تأییدیو باید به صورت 

 شود.به معاونت پژوهش تحویل داده می بررسی و پس از تصویب برای بررسی اولیه

 موضوعاولیه  بررسی  .1.1.2

در دستور کار شورای  ،بر اساس تاریخ ورود به معاونت پژوهش ،شناسه موضوع مورد نظر جدول

پس از بررسی ابعاد آن و انجام اصالحات احتمالی بر اساس مصوبات  .گیردقرار می و کارشناسان مدیران

 گردد.می مطرحدر شورای پژوهش این شورا برای تأیید نهایی 

 موضوع تأیید نهایی  .1.1.2

برای طرح در شورای  وکارشناسان مباحث و مصوبات شورای مدیران همراهشناسه موضوع به 

های آن باره چگونگی اجرا و هزینهو بودجه در طرح و برنامه کلبا حضور مدیرشود و پژوهش ارسال می

 .دگیرمی قرارمؤسسه  مصوب هایتصمیم نهایی اتخاذ و در برنامه

برای خرید آن و در صورتی که تکمیلی و یا  ،های تأییدی باشداز پژوهش در صورتی که پروژه 

 شود.مراحل بعدی باید توسط گروه و طبق این دستورالعمل پیگیری و اقدام  ،باشد تأسیسی

 تعیین پژوهشگر  .1.1.5

، ضوابط و نامه با توجه به آیین را یپژوهشگربرای انجام آن  ،1موضوعنوع  به تناسب پژوهشی گروه

 .گرددسپس توسط معاون پژوهش قرارداد منعقد و رسماً پژوهش آغاز میو  انتخاب مقررات مؤسسه 

 تعیین ناظر  .1.1.12

-راهنماییشود تا پژوهشگر با معین میتوسط مدیر گروه ناظر علمی نیز  ،همزمان با تعیین پژوهشگر

و   ناظر علمی در مؤسسه حکم استاد راهنما را دارد .تدوین کند را آن را پیگیری و نامهوی کار طرح های

و از صحت  اعالمنسبت به همه ابعاد محصول پژوهش موظف است طبق جدول ارزیابی نظر خود را 

  دفاع کند.محتوایی و روشی آن 

  تعیین مشاور .1.1.11

معاون پژوهش فرد  با تأیید  های پژوهشی،و اعالم نیاز گروه با توجه به متفاوت بودن موضوعات

 گردد.واجد شرایطی، جهت اتقان کار به عنوان مشاور پژوهش تعیین می

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .30های موضوع شناسانه، ص . ن.ک: راهنمای پژوهش3



 

 

 3    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 نامهتدوین طرح  .1.1.11

کار تدوین با کمک ناظر و مشاور ، و مصوبات موضوعشناسه  سند انتظار، پژوهشگر بر اساس

 (2پیوست) 1کند.ارسال می ،برای بررسی در شورای علمی گروه پس از تأیید ایشان را آغاز و نامهطرح

 نامهتأیید طرح  .1.1.11

بررسی و پس  پژوهش مؤسسهو مدیر معاون با حضور ناظر، مشاور، نامه در شورای علمی گروه طرح

قرارداد منعقد با پژوهشگر  پژوهش معاونت توسط ،طرف شدن اصالحات احتمالی و تأیید نهاییاز بر

شود. پس از پرداخت اولین مرحله سال میار اداری مالیو یک نسخه از قرارداد برای معاونت  شودمی

 2د.دگرها طبق قرارداد، کار پژوهش آغاز میهزینه

 اقدامات حین پژوهش مرحله دوم: .1.1

 الزم است صورت گیرد به شرح ذیل است: های موضوع شناسانهاقداماتی که حین پژوهش

 آغاز پژوهش  .1.1.1

با جدول زمانبندی پیوست آن طبق ار پژوهش را ، کنامهپژوهشگر پس از تأیید و ابالغ طرح

به  ایشان جهت ادامه سیر پژوهشپس از تأیید که  کندمی  هماهنگی و همراهی ناظر و مشاور پروژه آغاز

  .داده می شودگروه تحویل 

 ای مرحلهنظارت   .1.1.1

گیرد و نظارت مقطعی بر آن صورت می ،در سه مرحله از طرف ناظر و مشاورپس از آغاز پژوهش 

  گردد.مخصوص به گروه ارائه می جدولآن در  همزمان گزارش

در شورای علمی گروه مطرح و  پژوهش انجام شده؛  فصل اول و تحویل اول: پس از اتمام

  گردد.میو صورتجلسه آن به معاونت پژوهش ارائه اصالحات مورد نظر به پژوهشگر اعالم 

شورای علمی گروه مطرح و نیز در پژوهش انجام شده ؛ فصل دومو تحویل دوم: پس از اتمام 

طبق مفاد گردد و اصالحات مورد نظر به پژوهشگر اعالم و صورتجلسه آن به معاونت پژوهش ارائه می

  شود.های مرحله دوم پرداخت میهزینهقرارداد، 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11تا  13. ن.ک: همان، ص  3

 ی که به عهده همکاران مؤسسه است نیاز به قرارداد ندارد.های سازمان. پژوهش 2



 

 

 30    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 مرحله سوم: اقدامات پس از پژوهش .1.1

 محصول نظارت نهایی  .1.1.1

در باره آن صورت  مشاور و  ناظر از طرفی نهای نظارت ،پژوهش و افزودن ضمائمپس از تکمیل 

برای طرح در شورای علمی گروه به صورت کامل  پس از تأیید مدیر گروه محصول نهاییگیرد و می

 (1)پیوست  .شودآماده می

 گیرد.پس از اتمام پژوهش اقدامات ذیل در باره آن صورت می

 محصول تأیید نهایی  .1.1.1

رای علمی گروه با حضور پژوهشگر، ناظر، مشاور و پس از اتمام کار، محصول پژوهش در شو

ها طبق پس از انجام اصالحات احتمالی و تأیید نهایی مرحله سوم هزینه پژوهش بررسی وو مدیر معاون 

 شود.و محصول نهایی برای ادامه کار به معاونت پژوهش ارسال می قرارداد پرداخت 

 محصول مقدماتیکنترل  .1.1.1

. گروه کندجهت کنترل و نتایج آن را به گروه اعالم می چهاررا از  معاونت پژوهش محصول نهایی

ای که اصالح نشده توضیحات قانع کننده یموظف است تمام اصالحات را انجام دهد و نسبت به موارد

 ارائه دهد.

 (4چک لیست گروه )پیوست بررسی موارد مربوط به الف( 

 مصوب نامهب( تطبیق محصول پژوهش، با طرح

 سی صحت نگارش کلمات و عالئم ویرایشی مؤثر در محتوابررج( 

 بررسی  صحت حدود مستندات و پاورقی ها( د

  نشست علمیبرگزاری  .1.1.1

در پژوهش انجام شده را  جلسه دفاعیه نشست علمیکنترل مقدماتی، معاونت پژوهش همزمان با 

  :کندبا حضور افراد ذیل برگزار میقالب نشست علمی 

  مؤسسهرئیس یا قائم مقام 

 نشست( مدیر) معاون پژوهش 

 )مدیر پژوهش ) دبیر نشست 

  مدیر گروه 

 های مرتبط با موضوع مدیران گروه 

  مشاور  و ناظر 

 پژوهشگر 

 پژوهش شدهسه نفر از متخصصان یا افراد مرتبط با موضوع  کمدست. 

 
 



 

 

 33    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 انجام اصالحات نهایی  .1.1.9

کند و گروه ی گروه ارسال میمعاونت پژوهش نتایج اصالحات مقدماتی و نشست علمی را برا

 دهد. دهد و به معاونت عودت میاصالحات را انجام می

 کنترل نهایی   .1.1.2

محصول پژوهشی برای کنترل نهایی و مقابله متن با اصالحات انجام شده، به معاونت پژوهش تحویل 

 شود.وهش بسته میها طبق قرارداد پرداخت و پرونده پژشود. پس از تأیید نهایی، آخرین مرحله هزینهمی

 ویرایش   .1.1.2

  شود.پس از انجام اصالحات نهایی کار ویرایش به صورت متمرکز  در مدیریت پژوهش انجام می

 نمونه خوانی  .1.1.2

پس از ویرایش متن و انجام اصالحات برای حصول اطمینان محصول نهایی در مدیریت پژوهش 

 مقابله می شود.نمونه خوانی و با اصالحات ویرایشی 

  فقهی شورایر طرح د  .1.1.5

شود تا در صورت صالحدید به ریاست مؤسسه تحویل داده میپس از نهایی شدن، محصول پژوهش 

و ارسال تنظیم استفتاء  ،و نسبت به چگونگی و جمعبندی نتایج محصول پژوهشفقهی مطرح شورای در 

 گیری شود.ن به دفاتر مراجع عظام تقلید تصمیمآ

 ارائه و انتشار  .1.1.12

 ،مطابق با روش جاری مربوطه و انتشار درباره چگونگی ارائه و انتشار اثر نهایی کمیسیون ارائه

 کند.تصمیمات نهایی را برای آماده سازی و انتشار ابالغ می

اند از: رئیس یا قائم مقام مؤسسه، معاون پژوهش، مدیر خدمات اعضاء کمیسیون ارائه و انتشار عبارت

 و امور بین الملل. روابط عمومی کلرنامه، مدیرطرح و ب کلمدیرمدیر گروه، پژوهشی، 

 سازی آماده .1.1.11

در در مدیریت پژوهش بر اساس تصمیم کمیته ارائه و انتشار مبنی بر چگونگی اقدام محصول نهایی 

و ... تنظیم و برای مخاطبان مورد نظر آماده و ارسال   CDجزوه،های مختلف مانند: کتاب، کتابچه، قالب

 شود.می



 

 

 32    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 هایوستفصل سوم: پ

 : شناسه موضوع3پیوست. 1.3

 : طرح نامه2پیوست. 1.2

 : برگه ارزیابی 1پیوست. 1.1

 : چک لیست پژوهش4پیوست. 1.4



 

 

 31    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

  شناسه موضوع :1پیوست. 1.1

 

 

 

 



 

 

 34    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 طرح نامه: 1پیوست. 1.1

 



 

 

 31    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 



 

 

 32    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 



 

 

 37    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 



 

 

 32    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 



 

 

 33    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 



 

 

 20    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 

 

 

 

 نامه



 

 

 23    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 : برگه ارزیابی 1پیوست. 1.1

 
 

 



 

 

 22    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 : چک لیست پژوهش1پیوست. 1.1

 



 

 

 21    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 های پژوهشایند: فرچهارمفصل 

در سه سطح گروه، معاونت پژوهش و مؤسسه غاز تا انجام آپژوهش از در مؤسسه موضوع شناسی 

 شود.طبق چهار فرایند ذیل انجام می

 گروه سطح  قبل از پژوهش، در  فرایند .4.3

 گروه سطح فرایند حین پژوهش، در  .4.2

 معاونت پژوهش سطح پس از پژوهش در  فرایند .4.1

 مؤسسه سطح ر دپس از پژوهش فرایند  .4.4



 
 24    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 قبل از پژوهش، در سطح گروه  ندیفرا .1.1

 

 



 

 
 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 21    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 پژوهش، در سطح گروه نیح ندیفرا .1.1

 



 

 
 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 22    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 پس از پژوهش در سطح معاونت پژوهش ندیفرا .1.1

 



 

 
 13/01/3131، و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 27    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 پس از پژوهش در سطح مؤسسه ندیفرا .1.1



 

 

 22    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 دستورات و هماهنگی 

معاون  توسط و شده یساز مادهتنظیم و آ طرح و برنامه و بودجهریمدتوسط  دستورالعملالف( 

 .گرددیم ابالغ پژوهش

خود قرار  هایپژوهشرا دریافت و آن را مبنای انجام  دستور العمل ابالغگروه های پژوهشی ب( 

 د داد.نخواه

و اجرای بهینه آن در  العملدستوراعمال موظف به ایجاد امکانی مناسب جهت  پژوهش ریمدج( 

 می باشد.های موضوع شناسانه پژوهش

بایست نسبت به اجرای بهینه ابالغیه، به صورت فصلی می کارشناس نظارت، کنترل و ارزیابید( 

 کنترل و نظارت نماید.

 سؤاالت بازرسی

 اید؟آیا دستورالعمل ابالغی را مشاهده و دریافت فرموده (3

 بالغیه، در چه تاریخی بوده است؟زمان دریافت ا (2

 آیا مفاد ابالغیه برای گیرنده محترم واضح بوده و ابهامی ندارد؟ (1
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