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مقدمه
منابع خاکستری ،1راهی برای اشاعه اطالعات ،دانش و تخصص است که از فرایندهای پژوهشی حمایت میکند
و اطالعاتی را ارائه مینمایدکه در بیشتر منابع متعارف یافت نمیشود .با توجه به ماهیت خاص این منابع به نظر
میرسد ،وجود آنها تقویت کننده پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ملل و حرکت بی وقفه به سوی جامعه علمی
است .هر منبع اطالعاتی که پس از تدوین وارد بازار نشر نشود ،در زمره منابع خاکستری به شمار میرود .منابع
خاکستری ،منابع خاصی هستند که برای اهداف و مخاطبان ویژه ای ایجاد و به صورت محدود تکثیر میشوند
(صفازاده ،اصنافی و سالمی.)1394 ،
این منابع اسنادی ناپایدار و نامرئی هستند و درفهرست ناشران ،کتابفروشان و کتابخانه ها دیده نمی شوند و ردیابی
آنها با مشکالتی همراه است .اکثر این منابع دارای اطالعات مرتبط و مهمی هستند به نوعی غیررسمی تولید و
دانش بشری را ذخیره و منتقل مینمایند .منابع خاکستری در کلیه سطوح دولت ،دانشگاه ،صنعت و تجارت به
صورت چاپی یا الکترونیکی اما بدون نظارت ناشران تجاری تولید می شوند .این منابع شامل پایان نامهها،گزارش
کمیتهها ،خبرنامهها ،گزارشهای فنی ،دولتی ،تحقیقاتی ،گزارشهای سفر ،مقاالت همایشها ،نامههای
الکترونیکی ،بحثهای مجازی ،وبسایتها و نظایر آنها میباشند.

گزارشهای فنی
تاریخچه شکلگیری گزارشهای فنی به اوایل قرن  20میالدی باز می گردد ،سال  1902گزارشهای فنی زمین
شناسی آمریکا منتشر و پس از آن کمیته مشورتی ناسا اولین گزارش فنی خود را در سال  1915منتشر نمود.
گزارشهای فنی هنگام جنگ جهانی دوم و پس از آن و همچنین در حال حاضرابزاری مهمی جهت ارائه پیشرفت-
های علم و فناوری ،آموزش و پرورش ،کسب و کار و علوم اجتماعی محسوب میشود .گزارشهای فنی در
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حوزه های مختلف با نامهای نظیر گزارش فنی ،منابع خاکستری ،زودآیند ،یادداشت های پژوهشی ،یادادشتهای
داخلی و ...شناخته میشوند.
گزارش فنی2مدرکی است که به توصیف مراحل پیشرفت کار یا معرفی نتایج یک مطالعه فنی یا علمی میپردازد.
بر خالف سایر منابع علمی ،مانند ژورنالهای علمی و مجموعه مقاالت کنفرانسهای مربوط به برخی از نهادهای
آموزش عالی ،گزارشهای فنی به ندرت مورد بررسی و ارزیابی دقیق و مستقل قرار میگیرند.
امروزه گزارشهای فنی در زمره منابع اطالعاتی علمی و فنی مهم به شمار میروند .این نوع گزارشها ممکن
است در سطح یک سازمان برای استفاده داخلی یا چند سازمان توزیع شوند .غالب این سازمانهای منتشر کننده،
فاقد امکانات ویراستاری و چاپی هستند که ناشران تجاری از آن بهرهمندند .گزارشهای فنی غالباً برای حامیان
مالی پروژههای تحقیقاتی تهیه میشوند .عالوه بر آن وقتی که یک نوشتار علمی ،مانند مقاله ،به جزئیات خیلی
دقیق و ریز از تحقیق پرداخته است یا نتایج جنبی بسیار زیادی را در بردارد و این مسئله باعث طوالنی شدن بیش
از حد آن مقاله شده است و دیگرمناسب چاپ در منابعی مثل ژورنالها نیست ،به صورت گزارش فنی یا علمی
منتشر میشود .

ویژگیهای گزارش فنی
 معموال منتشر نمیشوند و یا با حمایت سازمان های دولتی،انجمنهای تحقیقاتی ،آزمایشگاهها ،دانشگاهها ودر
نسخههای محدود منتشر میشوند.
 به سرعت میان نتایج تحقیقات ارتباط برقرار میکنند.
 در اختیار مخاطبان خاص و محدودی قرار میگیرد.
 شامل شیوه کار و داده هایی است که انجام پژوهشها را برای خوانندگان ان تسهیل میکند.
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 به ندرت مورد داوری قرار میگیرند و اگر هم مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند ،در حد نهاد مطبوعی است
که آن گزارش را منتشر میکند یا از آن پشتیبانی مینماید.
 هیچ چارچوب و استاندارد رسمی برای انتشار این نوع از مدارک وجود ندارد .این نوع مدارک معموالً از
مقاالت نشریات بلندتر هستند و در منابعی غیر از نشریات معمول چاپ و منتشر میشوند.
این نوع مدارک امروزه در سطح وسیعی به صورت الکترونیکی در اینترنت یا اینترانتهای سازمانی منتشر
میشوند .بسیاری از سازمانها مجموعهای از گزارشهای فنی خود را به صورت رسمی و سریالی منتشر میکنند
و این مجموعههای سریالی شامل مشخصههایی مانند شماره گزارش یا شماره جلد هستند و همینطور میتوانند
شماره بینالمللی استاندارد پیایندها (شاپا) داشته باشند .در سال  ،1994ایزو برای گزارشهای فنی شماره استاندارد
ویژهای به نام  ISRNارائه کرده است.به منظور بازیابی سریعتر این گزارشها معموال یک شماره بازیابی توسط
سازمان مطبوع به گزارشهای فنی اختصاص مییابد .مواردی مثل شماره ثبت ،شماره گزارش ،شماره گرنت.
شماره بازیابی میتواند شامل موارد زیر باشد:
 حرف اول نام سازمان ایجاد کننده گزارش
 نشانهای از نوع مدرک
 تاریخ ایجاد گزارش
 نام پروژه مرتبط با گزارش
 نشانهای برای موضوع گزارش
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انواع گزارش فنی
گزارش فنی زمینهای
تعریف گزارشهای فنی زمینهای 3دشوار است ،اما این نوع گزارشها غالبترین نوع هستند .آنها مباحث
زمینهای درباره یک موضوع را در اختیار قرار میدهد .انرژی خورشیدی ،گرمشدن زمین ،فناوری لوحهای فشرده،
مسئلهای از مسائل پزشکی نمونهای از این موضوعات به شمار میآیند .البته اطالعاتی که درباره یک موضوع داده
میشود برای کسانی نیست که تنها به این موضوع عالقهمندند بلکه مخاطب آنها افراد یا گروههایی هستند که به
طور خاص به آن اطالعات نیازمندند و حتی حاضرند برای آنها پول بپردازند .به عنوان مثال یک شرکت مهندسی
را در نظر بگیرید که در زمینه پروتئینها کار میکند و میخواهد دستگاهی را برای یک کلینیک همودیالیز بسازد.
مهندسان به دانش عمومی درباره بیماریهای کلیه و فناوریهای مورد نیاز برای درمان آنها نیاز دارند اما
نمیخواهند یک کتابخانه را جستجو نمایند تا به آن دانش دست یابند .آنچه که آنها نیاز دارند یک گزارش
فنی زمینهای درباره آن موضوع است .
دستورنامهها
دستورنامهها4دستورالعمل استفاده از دستگاهها ،تجهیزات و برنامهها دستورنامه خوانده میشود .این نوع
دستورالعملها معموالً کوتاهتر از حد معمولی هستند  .این دستورالعمل ها شامل توضیحاتی درباره استفاده از یک
سیستم ساده مثل رادیو تا چگونگی نگهداری و استفاده از سیستم های پیشرفته کامپیوتری را شامل میشود .هرچه
محصوالت فنی و تکنولوژی به کار رفته در آن پیشرفتهتر باشد،چگونگی استفاده از آن پیچیده و نیاز به آموزش
های خاص دارد.
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هنگام تهیه دستورنامه توجه به موارد زیر ضروری است:
ارائه گام به گام نحوه استفاده از ابزار و تشریح فرایند انجام کار؛
برجسته کردن موارد مربوط به اخطار کاربران با استفاده از فونت قرمز یا قرار دادن در داخل کادر.
گزارشهای امکان سنجی
گزارش های امکان سنجی 5مسائل و فرصتها را مورد مطالعه قرار دادهاند و توصیههایی ارائه دادهاند .یک
گزارش امکانسنجی میگوید که آیا انجام یک پروژه ممکن است -یعنی در عمل و از نظر فنی امکان پذیر
است  .اولین گام در انجام طرح هایی که در ابعاد وسیعی صورت می پذیرد ،معموال مطالعه امکان سنجی است.
این مطالعه افق های اجرای طرح را روشن و جهت دهی طرح مشخص می شود .در این مواقع کارفرما معموال
نیازهای خود را در قالب یک طرح مطرح می کند .گزارش امکان سنجی ارائه تجزیه و تحلیل از مسائل فنی پروژه،
راه حل های گوناگون و احتمال موفقیت آن هاست .سازماندهی مناسب برای یک گزارش امکان سنجی به این
صورت پیشنهاد می شود :خالصه اجرای پروژه ،شرح موضوع پروژه ،تجزیه و تحلیل بازار ،تجزیه و تحلیل مسائل
فنی ،ارائه راهحل های مختلف،نیروی انسانی مورد نیاز ،هزینه و زمانبندی هریک از راه حل ها.
گزارش توصیهای
یک گزارش توصیهای6دو یا چند راه حل را مورد مقایسه قرار میدهد و یکی ازآنها را توصیه میکند(یا هیچ
کدام را توصیه نمیکند).
گزارش ارزیابی
یک گزارش ارزیابی7یا تخمینی چیزی را از لحاظ ارزش و سزاوار بودن مورد مطالعه قرار میدهد.
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گزارش تحقیقات اولیه
گزارشهای تحقیقات اولیه8حاوی دادههای تحقیقات بکر هستند و مستقیماً به صورت آزمایشگاهی و مشاهده به
دست آمدهاند  .در این گزارشها شیوه صحیح آزمایشها ،تجزیه و تحلیل آنها و مسائل و مشکالت هنگام انجام
تحقیق ذکر میشود .ساختار یک گزارش تحقیقات میتواند به این صورت باشد :برای انجام هر آزمایش مسئله و
هدف آزمایش بیان شود .ذکر نتایج مورد انتظار ،ترسیم طرح آزمایش و توضیح آن،جزئیات مواد و تجهیزات
استفاده شده برای آزمایش ،ثبت نتایج آزمایشها ،ذکر علتهاو پیشنهادهای آینده.
گزارش پیشنهاد طرح تحقیق
گزارش پیشنهاد طرح تحقیق9حاوی مطالبی هست که از طریق آن یک طرح تحقیق یا پروژه برای تصویب معرفی
میشود.گزارشهای پیشنهادی بسیار متنوع و برای متقاعد نمودن کارفرما برای تحویل کار به محقق یا طراح است.
این گزارشها به دو صورت شروع میشود .از یک طرف ممکن است نوع کار و محدوده آن به طور کلی یا دقیق
از طرف کارفرما تهیه شود؛ مثل طراحی یک کارخانه .از سوی دیگر انجام یک پروژه ممکن است از سوی محقق
یا طرح مطرح شده باشد .مثل شروع یک طرح تحقیقاتی در سازمان متبوع خود یا موسسه های تحقیقاتی داخلی
و خارجی .در هر دو حالت پیشنهاددهنده باید مطالب خود را به نحوی ارائه دهد که بتواند طرح موردنظر یا مناقصه
را برنده شود.
سازمان گزارش پیشنهادی یا قالب آن باید به گونهای باشد که در ابتدا بتواند اهداف گزارش را خوب توجیه کند.
سپی طرح پیشنهادی برای رسیدن به این نیاز به صورت روشنی تشریح شود .برای این منظور استفاده از مثالهای
متعدد و تجربیات قبلی مناسب است .همچنین اسامی تمام فعالیتهایی که استراتژی را محقق ساخته و زمانبندی
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اجرای آنها ،براورد هزینهها و نیروی انسانی ،امکانات و تجهیزات مورد نیاز ،روش و زمان پرداختها را معین
سازد ،میتواند از ارکان گزارش پیشنهادی باشد.
طرحهای تجاری
طرحهای تجاری10بسیار شبیه یک پیشنهاد طرح تحقیق است .اما حداقل یک تفاوت عمده با آن دارد .طرح
تجاری با هدف شروع یک کسب وکار یا توسعه یک کار موجود تهیه میشود .در حالیکه یک پیشنهاد تحقیق
برای تصویب یک طرح خاص ارائه میشود .

جمعبندی
گزارش های فنی ،حاوی پیشرفت های تحقیقاتی است و اطالعات مورد نیاز برای رشد مداوم سازمانهای صنعتی
و موسسات تحقیقاتی را ارائه مینماید .این گزارشات در صورتی که کامل و بسیار دقیق تهیه شود ،حاوی اطالعات
ارزشمندی است که به پژوهشگران و متخصصان کمکهای فراوانی مینماید.
در داخل کشور پایگاهی که به صورت جامع گزارشهای فنی را گردآوری کند یافت نشد .گرچه ممکن است
برخی سازمانها گزارش های فنی خود را در کتابخانه سازمان مربوطه نگهداری نمایند اما دسترسی عمومی به این
گزارش ها وجود ندارد .بسیاری از کتابخانهها و سازمانها در خارج از کشور امکان دسترسی به گزارشهای فنی
(دیجیتال) و یا جستجو در پایگاه های اطالعاتی ارائهدهنده گزارش های فنی را برای کاربران سازمان و موسسه
خود فعال نمودهاند .از مزایای دسترسی به این گزارشها پرهیز از دوباره کاری و استفاده از تجربیات سایر افراد و
شناسایی مشکالت و عدم تکرار اشتباهات گذشته ،دسترسی پژوهشگران به روند انجام یک آزمایش ،استفاده
صحیح از ابزار و وسایل فنی میباشد.
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پایگاههای خارجی ارائه دهنده گزارشهای فنی
نمونهای از پایگاههای خارجی ارائه دهنده گزارشهای فنی در ادامه مورد اشاره قرار میگیرد.
پایگاه گزارشهای فنی ناسا
پایگاه گزارشهای فنی ناسا11دارای 151009گزارش فنی طی سالهای  1916تا  2018است .البته منابع موجود
در این پایگاه تنها گزارشهای فنی نیستند و سایر منابع اطالعاتی نظیر مقاله ،کتاب ،مقاله کنفرانس و..و نیز در این
پایگاه وجود دارد.منابع موجود از سه مجموعه تشکیل شده است:
 -1گزارشات کمیته ملی مشورتی ( )NACAبین سالهای  1917تا  149001( 1958گزارش فنی)
 -2اسناد ایجاد شده یا حمایت شده توسط ناسا از سال  1958تا زمان حاضر ( 2008گزارش فنی)
 -3مجموعه  NIXشامل عکس و فیلم های ثبت شده در مجموعه عکس ناسا یا سایر مراکز وابسته به ناسا
امکان جستجو ساده و پیشرفته در این پایگاه وجود دارد.در جستجوی ساده میتوان گزارش های فنی را
براساس نویسنده ،سال ،دسترسی به متن کامل یا عدم دسترسی ،مراکز مختلف ناسا و موضوعی جستجو نمود.
اکثر گزارشهای فنی این پایگاه به صورت رایگان قابل دسترس است.
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در بخش جستجوی پیشرفته نیز امکان جستجو براساس نویسنده ،عنوان ،شماره گزارش فنی و ...همچنین امکان
ترکیب فیلدهای مختلف با استفاده از عملگرهای بولی فراهم است.
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پایگاهNACA
پایگاه کمیته مشورتی ناسا گزارشهای بین سالهای  1918تا  1958را گردآوری و ارائه میدهد .این گزارشها
براساس سال و براساس کلید واژه قابل جستجو هستند .این پایگاه از سال  2006دیگر آپدیت نشده و گزارشات
آن در پایگاه گزارش های فنی ناسا وجود دارد.

آرشیو و کتابخانه گزارش فنی ()TRAl
این پایگاه توسط دانشگاه آریزونا و با همکاری مرکز پژوهشی کتابخانه دانشگاه ایجاد و وظیفه شناسایی ،فراهم-
آوری ،فهرستنویسی ،دیجیتالسازی و دسترسپذیری گزارشهای فنی مربوط به سازمان های دولتی آمریکا را
برعهده دارد .ماموریت این مجموعه دسترسی آزاد و نامحدود افراد به تمامی گزارشهای فنی سازمانهای دولتی
آمریکا صرف نظر از نوع آنهاست .بسیاری از دانشگاه وسازمانها با این پایگاه همکاری نموده و در حال حاضر
این پایگاه دارای  61500گزارش فنی میباشد .گزارشهای این پایگاه به صورت رایگان قابل دسترس است.
امکان جستجوی ساده و پیشرفته براساس عنوان ،نویسنده ،شماره گزارش ،سازمان و...در این مجموعه فراهم
است.
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پایگاه گزارش فنی EECS

این پایگاه از سال  2007و توسط کتابخانه دانشگاه کالیفرنیا برکلی ایجاد شده و مجموعهای بینالمللی از گزارش-
های فنی حوزه کامپیوتر دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و صنعتی میباشد .در این مجموعه گزارشهای فنی طی
سالهای  1981تا  2018گردآوری و ارائه میشود .اکثر منابع این مجموعه داری فایل پی دی اف هستند به جز
منابع قدیمی .امکان جستجو براساس نویسنده ،عنوان و کلیدواژه فراهم است.
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پایگاه گزارش فنی وزارت انرژی ایاالت متحده
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این پایگاه شامل گزارش های فنی مربوط به وزارت انرژی ایاالت متحده است 659127 .گزارش فنی مربوط به
سالهای 1940تا  2018در این مجموعه موجود است .امکان جستجوی ساده و پیشرفته وفیلتر نمودن نتایج جستجو
براساس نویسنده ،دسترسی یا عدم دسترسی به متن کامل و بخش ارائه دهنده گزارش وجود دارد .برخی منابع این
پایگاه به صورت تمام متن قابل دسترسی است.

پایگاه گزارش فنی دانشگاه ایندیانا
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این پایگاه گزارش های فنی مربوط به دانشکده کامپیوتر و مهندسی دانشگاه ایندیانا را ارئه میدهد .دسترسی تمام
متن به منابع این پایگاه وجود دارد .امکان جستجو در نویسنده ،عنوان و چکیده گزارش های فنی فراهم است.
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مراکزی نیز هستند که تنها گزارشهای فنی مربوط به مجموعه خود را نگهداری میکنند ،اکثر این گزارشها به
صورت تمام متن قابل دسترسی است .اسامی و آدرس وبسایت این مراکز در زیر آورده شده است.
)Center for Advanced Infrastructure and Transportation (CAIT

گرداوری گزارش های فنی مربوط به حمل و نقل
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1.
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2.

Rutgers Center for Cognitive Science (RUCCS)

گزارشهای فنی علوم شناختی

3.

Computational Chemodynamics Laboratory

گزارشهای فنی علوم زیست محیطی
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)Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (DIMACS

4.

گزارش های فنی حوزه ریاضی و علوم کامپیوتر

گزارشهای فنی کتابخانه کنگره امریکا
کتابخانه کنگره دارای بیش از  5میلیون گزارش فنی دولتی آمریکا و در حوزههای موضوعی مختلف است.
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