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 شگفتاریپ

 تیت در طول فعالمردم باشتتد، بلکه مزم استت یبرآمده از را ستتتیبایتنها منه ک،یپارلمان دموکرات کی

سبت به عملکرد خود ن شفاف زیخود، ن شد.  سخگو با س یپارلمان تیپا ستر عات عموم مردم به اطال یو د

 یاز ستتو ییومردم و پاستتخگ یاز ستتو یگربر م البه یمبتن یاعملکرد پارلمان شتترط مزم تحقق راب ه

 .است ندگانینما

ضو ه یهااز دغدغه یکی ش تیشفاف تهیکم سیو رئ سهیرئئتیمن به عنوان ع شمند  شهر هو  یوراو 

سالم سال یا به  یبخشتیشفاف گذرد،یشورا م نیدوره ا نیپنجم تیکه از آغاز فعال یشهر تهران در دو 

 است. هودبشهر  یشورا یهاتیفعال یهابه گزارش یعموم یدسترس یشورا و برقرار ندگانیعملکرد نما

شمند، هم تیشفاف تهیپنجم و کم یشورا سهیرئئتیه یهایریگیبا پ شهر هو در  هایریگیاکنون راو 

صورت الکترون شورا به  سات  ضمائ جیو نتا ردیگیانجام م یکیجل سات و  ستور جل م آن، آن به همراه د

صحن علن سات  صوت جل ضمائم آن و  شروح مذاکرات و  سال یشورا تیساوب یورا روش یم شهر  یما

  .ابدییتهران انتشار م

بت و گزارش ث یبرا یفن کارهایهار»و  «یپارلمان یهاتیستتاوب یراهنما»و انتشتتار دو کتاب ه  ترجمه

 نی. او شهر هوشمند انجام گرفته است تیشفاف تهیاست که  توسط کم یگریاقدام د« پارلمانی جلسات

اند، با تمرکز بر شتتتده نیو ستتتازمان ملل تدو (IPU) المجالسنیب هیاتحاد یدو کتاب ه که با همکار

را در  ییهاهیها، توصپارلمان یهاتیفعال یهاانتشار گزارش یبه عنوان بستر اصل یپارلمان یهاتیساوب

 یرخبارائه کرده و  یپارلمان یهاتیستتاتوستتعه وب یبرا یو فن یتیریمد ،یاستتتیستت وح مختلس ستت

را  یکتاب ه، استاندارد ود نیا یتاند. به عبارکرده یمعرف زیرا ن هاهیتوص نیتحقق ا یبرا یفن یراهکارها

 ستیباینه مو چگو یچه اطالعات کندیکه مشخص م کنندیارائه م یپارلمان یهاتیساوب تیشفاف یبرا

 .ابدیانتشار  یپارلمان یهاتیساوب یرو

 گریها و دپارلمان ییو پاستتخگو تیشتتفاف یدو کتاب ه راهنما به ارتقا نیاستتت ترجمه و انتشتتار ا دیام

 .در س ح کشور کمک کند یانتخاب ینهادها

9۸تابستان  ،نیآرو بهاره  
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 مقدمه

 ای یصوت ،یمتن یهالیفا قالب در ،را جلسات مجلسهای اینترنت تقاضا برای دسترسی به اسناد و گزارش ظهور

ار دارند گزارش است. نمایندگان و کارکنان مجلس، خبرنگاران و عموم مردم حام دیگر انتظ داده شیافزا ،یریتصو

ها عالیتفگزارش انتشار کارآمد  سبب، نیهم بهقرار گیرد. سشان دستر در موقعشکلی دقیق و بهمجلس به جلسات

 لیتبد مجلس یفضابودن ازشفافیت و ب به معیاری مهم در سنجش و ارزیابی آنالین صورتو فرایندهای پارلمانی به

 . است شده یقانونگذار ندیفرا در شهروندان شتریب مشارکت امکان جادیا یبرا یابزار زین و شده

 یجهان کنفرانس رد و م رح هاپارلمان بر ناظر یمدن ۀجامع یهاازمانکه توسط س ،«پارلمانی فضای بازِ ۀیانیب» در

 لساتج یهاگزارش»تا  خواسته شدکشورها  ۀهم مجالس از شد، منتشر 2010 لسا در یمجاز یهاپارلمان

ها، آنشدۀ پیادههای متنی نسخه همراهو به صوتی یا تصویری ۀشدضبط یهالیفا قالب در حا  یترج را، شانیعموم

 ،در این بیانیه .«قرار دهندعموم دسترس  دردائمی  صورتبه و نیآنال را هاو آن ایجاد، نگهداری و منتشر کنند

 د. ایندسترس عموم قرار گیر در عیسر و قیدق دیبا هاونیسیکم جلسات گزارش» که است شده هیصتو نیهم ن

 نیهم ن و رونوشت و یعموم استماع جلسات در شاهدان یگواه شده،شده و دریافتشامل اسناد تهیه هاگزارش

 .«است هاکمیسیون جلسات ۀشدضبط یهالیفا

 کمک به دهدیم کانام کشورها مجالس به که میدار اریاخت در را ییهاروش و ابزارها انواع ،یفناور رشد با ،امروزه

 نکهیباا است، آمده 2012 سال یمجاز یهاپارلمان یجهان گزارش در که طورهمان ،اما. برسند اهداف نیا به هاآن

 جلسات احثمب از لفظبهلفظ و قیدق یهاگزارش نیآنال انتشار جهت در یممه یهاقدم کشورها از یبرخ مجالس

 ییهاتیابلق نیچن به هنوز که هستند هم کشورها از یاریبس مجالس اند،برداشته هاونیسیکمجلسات  و یمعمو

 .اندافتهین دست

 که است نیا آن هدف و است گرفته بهره مختلس مجالس موفق اقدامات و هاتجربه از راهنمای کاربردیْ ۀجزو نیا

ونیسیکم و میجلسات عمو هایشان در انتشار گزارشقابلیت ۀبرای توسع ،تاکشورها کمک کند  ۀهم مجالس به

 را شانجلسات گزارش هنوز که یمجالس یبرا تواندیم خصوصهب راهنما نیا. رندیبگ آگاهانه یماتیتصم ،ها

 که باشد دیفم یمجالس یبرا تواندیم ،نیهم ن. باشد توجهمفید و جالبِ کنندمیمنظم و سریع منتشر ن صورتبه

 الگو بگیرند و خدمات بهتری ارائه دهند.کشورها  گرید موفق یهاتجربه از خواهندیم

مجالس  ۀجامع کل یبرا مدآکار یشده در فصل آخر بتواند معیارهایهای م رحتوصیه رود کهآن می نهایت، امید در

 .کند کمک یپارلمان تیشفاف و باز یفضا یاستانداردها بامبردن به ،با این کار ،جهان فراهم آورد و
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 دهیچک

 لساتج گزارش و ثبت یهاویایی و شیوهتغییری اساسی در پ سبب شده است تا نوینهای استفاده از فناوری

 یامر به ردمم عموم و مجلس ندگانینما یبرا هاگزارش نیا عیسر و موقعبه بودندردسترس. شود جادیا یپارلمان

 شده بدل یرقانونگذا ندیفرا یکارآمد شیافزا زین و مجالس شتریب ییپاسخگو و تیشفاف به یابیدست یبرا یاساس

 . است

 شدهم رح مباحث از لفظبهلفظ و قیدق ییهاگزارش ،یفناور از استفاده با ،اندشده موفق کشورها از یبرخ مجالس

 یادیز دتعدا اما. دهند قرار ومعم دسترس در ،ساعت چند ظرف یحت ای روز همان در ،مجلس یمعمو جلسات در

ین مجالس اعالم ایابند. بسیاری از  دست ییهاتیقابل نیچن به اندنتوانسته هنوز که هستند هم کشورها مجالس از

 را هانآ بتوانند و دشون آشنا شتریب کار نیا یبرا موجود یفن یهاها و گزینهنیاز به کمک دارند تا با امکان اندکرده

 . کنند ادهیپ کشورشان مجلس در

اشتراک گذاشته  اند و اگر این دانش بهزیادی اندوخته ۀتجرب و دانش نهیزم نیا در جهان مختلس یکشورها مجالس

را بامتر  جلساتشانهایشان برای ثبت و انتشار گزارش کشورها کمک کند توانایی ۀتواند به مجالس هممی ،شود

 کشورشان یگذارقانون یندهایفرا از شهروندان یآگاه شیافزا و یانونگذارفضای مجالس قبازتر شدنِ ببرند و باعث 

 .شود

اند گزارش کشورهایی که هنوز موفق نشده راهنما این است که به مجالس ۀجزو نیا هدف ،یکردیرو نیچن با

 به و برسند هدف نیا به تا کند کمک موقع منتشر کنندو به منظم طوربه را شانیهاو کمیسیون میجلسات عمو

 ارائه نهیزم نیا در یبهتر خدمات تا کند کمک کنندیم منتشر را شانیهاتیفعال گزارش که ییکشورها مجالس

 یایفن اناتامک و ییاجرا مالحظات ت،یریمد ،یگذاراستیس به مربوط یمسائل به متن نیا در ،کار نیا یبرا. کنند

 جینتا به متن، نیا در ،نیهم ن. شودتوجه به آن غاز به این کار آ ۀیاول مراحل در دیبا که است شده پرداخته

 انتشار و ثبت یبرا مختلس یکشورها مجالس در شدهکارگرفتهبه یهاروش وردم در یمعمو شیمایپ کی از حاصل

 یفناور و اطالعات یجهان مرکز» توسط ،2011 سال در ،شیمایپ نیا. است شده ییهااشاره جلساتشان گزارش

 در استفادهموردِ یهایفناور از یکاربرد و مشخص ییهامثال ،اینبرانجام شده است. عالوه 1«پارلمان در ارتباطات

 یفن یهاراهکار» یالمللنیب کارگاه در شدهارائه یهاگزارش حاصل که شودیم ارائه زین مختلس یورهاکش مجالس

                                                           
۱ Global Center for ICT in Parliament  
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 2010کنفرانس جهانی پارلمان مجازی سال  ۀیحاش در که یکارگاه ،است «یپارلمان جلسات گزارش و ثبت یبرا

 .برگزار شد 2012و کنفرانس جهانی پارلمان مجازی سال 

ان ارشگرس، گزهای مجالگزارش ۀیته دفتر یسارؤ مجالس، ارشد ییاجرا مقامات توانیم را متنمخاطب این 

 ،زوهج نیا در رایز ،دانست مجلس ICT بخش ارشد کارکنان نیهم ن و ICT واحد یرؤساپارلمانی ارشد و 

 لساتجو گزارش و هم به مدیریت ثبت مجلس  ۀشود که هم به ادارگذاری م رح میسیاست ۀحوز در یمسائل

 .مربوط است مجلس

ها پاسخ دهد از بعد، به آن کند و، در قدم لیها را تحلراهنما در صدد است تا آن نیکه ا یایاصل یهاپرسش

 :قراراند نیا

 ؟شودمحسوب میمجلس  جلسات میرسچه چیزی گزارش  .1

 شود؟یم منتشر و ثبت هاونیسیکم جلسات هم و یمعمو جلسات گزارش هم ایآ .2

 هستند؟ یکسان چه نتشرشدهم یهاگزارش مخاطب .3

 ؟شد خواهند منتشر ییهاشکل چه به هاگزارش .4

 شوند؟یم منتشر ایدر چه بازه زمانی حداکثر هاگزارش .5

 شود؟یم برخورد چگونه یمرس زبان نیچند به مربوط یهاچالش با .6

 ؟شود نکیل دیبا یگرید یاطالعات منابع و اسناد چه با مجلس جلسات گزارش .7

 ا چه منابعی در اختیار داریم؟برای پشتیبانی از این فراینده .8

 شود:میای به این مسائل پرداخته مرحلهراهنما، طی فرایندی پنج ۀدر این جزو

 در دهشانجام اقدامات و اظهارات و انی نمایندگهایی برای ثبت سخنرانیهاو فناوری هاروش: 1 ۀمرحل

 مجلس جلسات

 اصلی وجود دارد: ۀویش دو ICT یابزارها توسط شدهانجام اقدامات و هایسخنران ثبت یبرا

 ؛مک کامپیوترتندنویسی به ک روش .1

ده از با استفایا دستی تایپ  صورتبه متن به آن لیتبد سپس و جلسات یریتصو ای /و یصوت ثبت .2

 .متن به صوت لیتبد یافزارهامنر
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 ثبت و یرگردآو مرحله نیا در ،اخذشده یآرا و شدهم رح مباحث دستورجلسه، مانند ،زین یجانب اطالعات یبرخ

 و ارمندانک یهاتیقابل و هاییتوانا یبررس به مربوط مسائل شامل مرحله نیا به مربوط یتیریمد مسائل. شوندیم

 یهاتیعالف ثبت یبرا که دارد ییابزارها به یبستگ کارمندان یبرا مزم یهامهارت هاستآن یکار یندهایفرا

 یندهایافر مورد در دیبا کارمندان شود، گرفته شیپ در که هاروش نیا از هرکدام در .شودیم انتخاب مجلس

 .باشند داشته یکاف یآگاه یقانونگذار

  مجلس جلسات از لفظبهی لفظهاگزارش ۀشدبازبینی ۀاولیه و نسخ ۀسازی نسخ: آماده2 ۀمرحل

 :دارد وجود عمده روش سه ICT یابزارها کمک به لفظبهلفظ و قیدق گزارش ثبت یبرا

 ؛کندیم جادیا نخواندقابلِ یمتون ،یسیتندنو یکدها از استفاده با که یسیتندنو نیماش یرو پیتا .1

 ؛شدهضبط یصوت لیفا به دادنگوش با یوتریکامپ پیتا .2

 یصدا با که متن به صدا لیتبد ستمیس کی به آن کردنکتهید بعد و شدهضبط یصوت لیفا به دادنگوش .3

 یبرا نتوامیهم  2کار انیجر تیریمد یفزارهاا نرم از. دهد لیتحو قیدق یمتن تا شدهمیتنظ فرد همان

 قالب در هاآن یگردآور و شیرایو جاد،یا یبرا و شدهضبط لیفا مختلس یهابخش تیریمد و کردنمرتب

 . گرفت کمک کامل گزارش کی

ایندگانی که گذاری در این مرحله این است که گزارشگران، ویراستاران و نممربوط به سیاست ۀنکت نیترمهم

د. کارکنانی که شده را داشته باشنویرایش و اصالح متن ثبت ۀاجاز دیبا حد چه تا ،کدام، هراندسخنرانی کرده

 باید با فرایندهای قانونگذاری آشنا باشند.نیز در این مرحله از کار نقش دارند 

 هاسازی نهایی گزارش: پردازش و آماده3 ۀمرحل

 و جلسه در شدهانجام اقدامات شرح ،جلسه در استفادهموردِ اسناد با هاگزارش یسازاین مرحله شامل یکپارچه

 یهمکار ازمندین مرحله نیا. اندنشده وارد گزارش در نیاازاست که پیش ایجانبیی هاو داده اطالعات افزودن

 جادیا یهمکار نیا به یابیدست یبرا راه نیبهتر دیشا و است مجلس یادار امور دفتر نیچند انیم کینزد

. هستند جلسات گزارش ثبت ندیفرا مختلس یهاجنبه مسئول که باشد یمختلف یهابخش از متشکل یکارگروه

مدیریت گردشِ کار و  ۀدی یپ مراحل کردنیط یبرا مزم تیظرف دیبا نظرموردِ یفن یراهکارها ،مرحله نیا در

                                                           
۲ Workflow Management Software 
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 یبرخ مجالس. دنباش داشته را یینها گزارش متعدد یازسازی، بازبینی و نگهداری اجپارچه، یکسازی، ویرایشآماده

 یهاستمیس از هم گرید یبرخ .اندکرده یطراح کار نیا یبرا را شانخود خاص یافزارنرم یراهکارها کشورها از

 ازمندین مجلس آن یازهاین با یسازمتناسب یبرا یماتیتنظ به معموم  البته که اندکرده استفاده بازار در موجود

 اطالعات، یِ بانیپشت و یسازادهیپ توسعه، مراحل تمام در ،ICT بخش کارمندان که است نیا مستلزم کار نیا. است

مناسب و بهتر تیریمد یبرا. کنند نظرتبادلِ  و مشورت هاگزارش شیرایو و یسازآماده مسئول کارمندان با دائم

 .دارد یادیز تیاهم ،XML مانند ،باز متن یِاستانداردها بر هیتک مرحله، نیا ترِ

 ها: انتشار گزارش4 ۀمرحل

نترنت باعث کاغذی است، اما رشد ای ۀشدچاپگزارش  انتشار معنی به حاضردرحالِاین مرحله  ،در بیشتر مجالس

ی و ویئوید ۀنیز امکان پخش زندهم منتشر کنند و  دیجیتالی آنالین ۀیک نسخاز مجالس شده که بسیاری 

 یتالیجید گزارش توانندیم مجالس ،یفناور یکنون یهاشرفتیپ با. سازندویی را هم فراهم ئدسترسی به آرشیو وید

 یکاف دتعدا به بتواند یکشور مجلس اگر. کنند منتشر تشانیساوب یرو خواهندب که یزمان هر را شانجلسات

انجام قداماتا کنند، ادهیپ و ضبط را مجلس ندگانینما یهایسخنران بتوانند تا کند فراهم دهیدآموزش کارکنان

 مجلس به تواندیم راهنما نیا در شدهارائه یفن یراهکارها کنند، اصالح و ینیبازب را هاگزارش و کنند ثبت را شده

 از برگزاری جلسه منتشر کند.  روز بعد کی را شجلسات تالِیجید گزارش که دهد امکان

 هاگزارشو آرشیو : نگهداری 5 ۀمرحل

آن یکی  ۀدمنتشرش اشکالِ تمام در هاگزارش به دائم یدسترس امکان جادیا و مناسب ینگهدار از افتنیاطمینان

 به مربوط یهایفناور که است نیا در مسئله نیا یدگی یپ. داشت توجهبه آن ید است که با میاز دیگر نکات مه

الس در ترین تصمیمات مجمهمیکی از تغییر و تحول است.  حال در دائم تالیجید محصومت ویآرش و ینگهدار

 ۀست که وظیفوری یک تیم مدیریتی اباز و نیز گردآ ۀدادهای متن و داین مورد تصمیم به استفاده از استاندار

 داشته عهده بر هابلندمدت گزارش و آرشیو برای دسترسی به هدف نگهداریرا ی جدید هافرایند ۀبررسی و توسع

 .باشند

 شرفتیپ و تحول حال رد دائم کندیم یبانیپشت مراحل نیا از کیهر از که یایارتباطات یهایفناور و اطالعات

 توانیم که میاو اکنون به جایی رسیده شده است های جهانی هم باعث کاهش قیمت آنبازارها ۀتوسع و است

توانند به ابزارهای فنی مزم میگذاری محدود، بیشتر مجالس سیاسی مزم و سرمایه ۀاراد داشتن با گرفت جهینت

براین، بسیاری دست یابند. عالوهعموم مردم در زمان مناسب  برای دسترسیآن  ۀجلساتشان و ارائبرای ثبت گزارش 
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 گرید یهاینوآور و هاابزار و هاتوانند با الگوگرفتن از روشمییی دارند هاچنین سیستمقبل  از مجالسی که از

 دهدیم نشان راهنما نیا در شدهارائه یهاروش یبررس. بخشند بهبود نهیزم نیا در را خود یهاتیفعال کشورها

دنبال  به چه ،باشند یندیفرا نیچن جادیا آغاز در چه ،دارند اریاخت در را هانهیگز اقسام و انواع مجالس که

دوازده توصیه برای مجالس ارائه شده است که  ،در این راهنما یشان در این زمینه باشند.هابخشیدن تواناییبهبود

 کمک مجالس به هاهیتوص نیا. پردازدیم یفن یهانهیگز و یتیریمد مالحظات ،یگذاربه مسائل مربوط به سیاست

 . کنند منتشر و ثبت را یپارلمان اقدامات گزارش بتوانند تا کندیم

 گذاری سیاست ۀحوز در

 شگزار و ثبت ندیفرا تیهدا یبرا که مجلس یهاهمسو با اهداف و ارزش ییهاتهیه و تنظیم سیاست .1

 ؛است مزم جلساتشان

وتی و یا ص  ۀنسخ کردنفراهم ،امکاندرصورت و جلسات، شگزار یرسم قالب عنوانبه ،یمتن لیفا نییتع .2

 ؛تصویری گزارش جلسات

دم، نمایندگان و عموم مردسترسی سایت مجلس برای دیجیتال از گزارش جلسات روی وب ۀنسخ انتشار .3

نیازمند  هاگزارش میرس ۀاساس قوانین مجلس انتشار نسخ بر اگر بعد از برگزاری جلسه. زرودر حداکثر 

پذیر نیست، انتشار اری جلسه امکاناز برگز روز بعد کی تا ییدهاییأییدهایی است و اگر چنین تأکسب ت

  ؛جلسه میگزارش غیررس

 با یراحتبه بتوانند تا تالیجید صورتبه هاونیسیکم جلسات تمام از یمتن یاخالصه حداقل کردنفراهم .4

 .شوند قیتلف مجلس اطالعات و اسناد گرید

 یتیریمد مالحظات

ر واحدهای سازمانی مسئول در امر تولید و انتشا ۀاز هم متشکل ،کاری مشترک ۀتیکم کی جادیا .5

 ؛مجلس جلساتی مختلس از گزارش هانسخه

 جلسات شگزار ویآرش و ینگهدار یبرا مزم یندهایفرا انجام از افتنینانیاطم یبرا یاتهیکم جادیا .6

 .مجلس
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  یفن یراهکارها

 تمام زا یبانیپشت یبرا ،اسناد تیریمد ای محتوا تیریمد کار، انیجر تِیریمد یهاستمیس از استفاده .7

 ؛گزارش ۀیته و ثبت مراحل

 ؛یسیتندنو یهاستمیس ای تالیجید یِ صوتکمک ضبط  ثبت گزارش جلسات به .8

شده یا ی صوتی ضبطهاسازی فایلاز روش پیاده استفاده با ،جلسات زلفظ ابهی لفظهاگزارش ۀیته .9

 ؛ی تندنویسیهاافزارهای تبدیل صوت به متن یا با استفاده از سیستمکمک نرم به

متنی و آنالین  ۀکم نسخدست- کند یبانیپشت اسناد انتشار یهافرمت انواع از بتواند که ییهاستمیس جادیا   .10

 ؛در حداقل زمان ممکن -صوتی و تصویری ۀنسخ ،امکانصورتِ و در

 را کاربران زا یبانیپشت و یارتباط یهاستمیس و هاشبکه افزار،نرم افزار،سخت که یفن یهارساختیز جادیا  .11

 ؛کند فراهم گزارش ثبت مراحل تمام یبرا

 آرشیواسناد و  ۀلکان مبادتا ام ،هاگزارش ۀهم یبرا ،XML مانند ،باز متنِ  و داده یتانداردهااس از استفاده  .12

 .شود فراهم هانبه آ یو دسترسی دائم
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 اتیکل؛ اول بخش

 جزو ،هاونیسیکم جلسات ای مجلس یعموم جلسات از خالصه گزارش ای لفظبهلفظ گزارش مانند ،یپارلمان اسناد

درستی کارآمد تهیه شوند و به یاوهیشبه و بادقت سرعت،به دیبا اسناد نیا. هستند مجالس مهم اریبس یهاگزارش

 . باشند عموم یدسترسراحتی قابلِ آرشیو و نگهداری شوند تا در بلندمدت به

 به موقعبه یدسترس که است شده اشاره مسئله نیا به ،یمجاز پارلمان یجهان کنفرانس 2010 سال گزارش در

زتر است و از با فضایی و با ترمجلسی پاسخگوتر، شفاف ۀکنندنییتع یاصل عناصر از یکی ییهاگزارش نیچن

 .است های یک سیستم دموکراسی پارلمانی سالمنشانه

. ارندبرخورد جلساتشان گزارش و ثبت یبرا یفن یهارساختیز از یمختلف س وح از مختلس یکشورها مجالس

 مجلس که ییهایرفناو نوع. است کرده ترمتنوع اریبس را نهیزم نیا در موجود یراهکارها ،یفناور یهاشرفتیپ

نظر بودجه  ها بستگی دارد، هم ازرس آندستبرد به میزان منابع درکار می به ندهایفرا نیا شبردیپ یبرا کشور هر

 نیروی انسانی ماهر. نظر  ازو هم 

های مربوط به ثبت و گزارش جلساتشان مجالس کشورهای مختلس جهان از فناوری ۀمیزان استفاد ۀهنوز هم دربار

دانش کافی های مشخص سیدن به خواستهرترین راهکارها برای ها و مناسبمعایب هریک از این روش و مزایا و

 یکشورها انیم یهاتفاوت از یدرست درک بر یمبتن دیبا ،باشد دتریمف نکهیا یبرا ،. چنین دانشیوجود ندارد

 هاآن ناختش و ها،آن مجالس یکار یهاهیرو و نیقوان ،یاجتماع و یاسیس فرهنگ درآمد، س ح نظر از مختلس

 . باشد چندجانبه ای دو یپارلمان یهایهمکار یهافرصت از

 

 راهنما سند نیا اهداف

 جلسات و یعموم جلسات گزارش اندنتوانسته هنوز که یمجالس به که است شده هیته هدف نیا با راهنما نیا

. این سند موقع آماده و منتشر کنند کمک کند که به این هدف برسندمنظم و به طوربه را شانیهاونیسیکم

های موفق و ابتکارهای کشورهای دیگر دنبال استفاده از تجربه به مجالس کشورهایی که بهقصد دارد  هم نین

 م الب شده تالش نمکمحدهستند کمک کند تا به هدفشان برسند. تاها و بهبود خدماتشان برای افزایش قابلیت
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 راهکارها آن از که باشند ییکشورها اتیتجرب بر یمبتن و، یکاربرد و یعمل راهنما نیا در شدهارائه یهاهیتوص و

 .اندگرفته بهره

 : هستند افراد از گروه نیا سند نیا مخاطبان

 ثبت یخوببه جلساتشان گزارش ابندی نانیاطم که هستند نیا مسئول که یمقامات گرید ای مجالس یرؤسا 

 .ردیگیم قرار مردم عموم و ندگانینما دسترس در و شودیم

 یهاتیظرف از خواهندیم که یپارلمان ارشد گزارشگران زین و مجلس هایگزارش ثبت دفاتر رانیمد 

 بهتر یهاوشر از واطالع بیشتری پیدا کنند  شانیکار یروندها بهبود یبرا ارتباطات یفناور و اطالعات

 . کنند استفاده جلسات گزارش ثبت یبرا یمؤثرتر و

 واحد رانیمد ICT راهمف مجلس هایگزارش ثبت دفتر یبرا را یخدمات که واحد نیا ارشد کارمندان و 

در  شنهادیپ ۀئو ارا یابیارز ،یو مسئول بررس کنندیم یفن یبانیپشت را هاآن یکار یندهایفرا و کنندیم

 به مجلس هستند. یفن یخصوص راهکارها

 

 مجلس جلسات گزارش و ثبت یهاروش شیمایپ

 درک به تا داد انجام یالمللنیب یشیمایپ 2010 سال در پارلمان در ارتباطات یفناور و اطالعات یجهان مرکز

 سازی، پردازش و انتشار گزارش جلساتشانثبت، آماده ۀنیزم در جهان یکشورها مجالس موجود تیوضع از یبهتر

از این سند  یهایبه نتیجه رسید. در بخش 2011آغاز و در سال  2010. کار این پیمایش در اواخر سال برسد

 و ثبت یبرا یفن یراهکارها» شیمایپ نیا کامل عنوان. داده شده استارجاعاتی راهنما به نتایج آن پیمایش 

با نام اختصاری  ،است که در این سند راهنما  3«مجالس یهاونیسیکم جلسات و یعموم جلسات گزارش

CRPCSP ۀکشور در این پیمایش شرکت کردند و پرسشنام 63مجلس قانونگذاری  ،مجموع درشود. از آن یاد می 

کرده در این پیمایش رقم کلی مجالس شرکت ،آن را پر کردند و با احتساب کشورهای دارای سیستم دومجلسی

 تعداد که کرد توجه نکته نیا به دیبا ،شیمایپ نیا از آمدهدستدر بررسی نتایج به ،مجلس رسید. البته 70به 

 چون ،است درک قابل مسئله نیا و بودند درآمدترکم یکشورها از شیمایپ نیا در کنندگانشرکت از یکمتر

                                                           
۳ Technological Options for Capturing and Reporting Plenary and Committee Sessions in Parliament 
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 برخوردار جلساتشان گزارش انتشار و ثبت یبرا خودکار یفن یهاستمیس از هنوز درآمدترکم یکشورها از یاریبس

 . است ترشرفتهیپ یفن یهارساختیز با ییکشورها تیوضع انگریب یادیتاحدز شیمایپ نیا جینتا ،نیبنابرا. ستندین

 

 این سند راهنما ۀتهی ۀنحو ۀدربار ینکات

تهیه « ارلمانیکارگاه راهکارهای فنی برای ثبت و گزارش جلسات پ»این سند راهنما با الهام از نتایج حاصل از 

دموکراسی  ۀدر پارلمان اروپا برگزار شد. این کارگاه توسط دفتر توسع ،2010شده است که در ماه جومی سال 

شرکت نمایندگانی  و با« مرکز جهانی اطالعات و فناوری ارتباطات در پارلمان»اروپا با همکاری اتحادیۀ پارلمانی 

 کشور جهان برگزار شد.  26از 

رشناسان این حوزه یک کارگروه از کا« در پارلمانمرکز جهانی اطالعات و فناوری ارتباطات »این کارگاه،  ۀدر ادام

هایی از این سند در راهنما صرف کردند. بخش ۀاین جزو ۀرا برای تهی خود تشکیل داد که داوطلبانه وقت و دانش

 در آفریقای جنوبی ارائه شد.  2010نفرانس جهانی پارلمان مجازی سال ک

المجالس تهیه شده است، در این سند راهنما بین ۀتوسط اتحادی که ،«های پارلمانیسایتراهنمای وب» ۀمانند جزو

نظر نظام سیاسی،  از شانیهاتفاوت از نظرصرفِ  ،سهایی م رح شود که برای تمام مجالسعی شده اصول و ایدهنیز 

ها مجالس از سیستم ۀداستفا و یفناور تحومت با همگام دیبا راهنما نیا. باشد استفادهقابلِ  ،و س ح درآمد هاسنت

 تر بازبینی شود.و راهکارهای تازه
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 موضوع چارچوب و نهیشیپ؛ دوم بخش

 

 یپارلمان جلسات گزارش در یاسیس و یخیتار نکات یبرخ

 به نایپاسخگو از درصد 98 حدود. کنندیم ثبت شانیمعمو جلسات از را ییهاگزارش مجالس شتریب امروزه

 از بامتر آمار نیا. کنندیم ثبت را شانیمعمو جلسات تمام لفظِ بهلفظ گزارش که اندگفته CRPCSP شیمایپ

 اشاره که قبال  طورهمان ،البته. است شده اعالم 2012 سال یمجاز پارلمان یجهان گزارشِ در که است یزانیم

 ثبت یهاستمیس از احتمام  که اندبوده درآمدکم یکشورها از انیپاسخگو از یکمتر تعداد ،شیمایپ نیا در ،شده

 .برخوردارند کمتر گزارش

 اما است، کمتر نسبتا  کنندیم ثبت لفظبهلفظ گزارش زین هاونیسیکم جلسات از اندگفته که یمجالس تعداد

 از یکی مجالس در هاونیسیکم نقش. کنندیم هیته هاونیسیکم جلسات از خالصه یگزارش هاآن از یاریبس

 از فقط ،جالسها مزم است یا نه. در برخی از ملفظ از آنبهگزارش لفظ ۀیته ایآ کندیم نییتع که است یعوامل

 ونیسیمک آن در یبررسموردِ موضوع ،نیهم ن. شودیم منتشر و هیته لفظبهلفظ گزارش هاونیسیکم از یبرخ

 .باشد رگذاریثأت مسئله نیا در تواندیم هم

پارلمان  ،همدوم قرن شانزد ۀمین از. کنند منتشر را جلساتشان گزارشِ شهیهم مجالس که نبوده طورنیا البته

صورت ید بهبا جلساتشبریتانیا انتشار هرگونه گزارشی از جلساتش را ممنوع کرد. این پارلمان باور داشت که 

به ،نوزدهم قرن از ،اما. کردیم یتلق جرم را اقداماتش ساختنِیمعمو یبرا یتالش هرگونه و شود برگزارنی علغیر

 یخصوص یهاشرکت و هاروزنامه ،موارد یبرخ در. افتی رییتغ هیرو نیا ها،رسانه و یعموم افکار یفشارها لیدل

به ق،یدق یهاگزارش انتشار و هیته لزوم اما. کنند منتشر را پارلمان جلسات و مباحث یهاگزارش افتندی اجازه

 آغاز از و ندکن منتشر و هیته را هاگزارش نیا خودشان که داشت آن بر را کشورها مجالسْ  از طرفانهیب و موقع

 اند. پیش گرفته در را هیرو نیهم ورهاکش عموم ،ستمیب قرن

ثبت و انتشار علنی گزارشِ  اهمیت سیاسیهای پارلمانی، در آغاز جلسۀ کارگاه راهکارهای فنی برای ثبت گزارش

 :بیان شد یخوباقدامات پارلمانی به

 را اختالفات و هابحث و مشکالت و هاچالش نظام نیا که است نیا یپارلمان یدموکراس یاساس اصلِ و هجوهر»

تواند در جلسات میکه  ،ی سیاسیهادیدگاه ۀتگو و تبادل افکار و دانش دربارکند. این گفمیطریق گفتگو حل  از
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 نیا بلکه د،یآیمن هایریگمیتصم تیفیک شیافزا کار به فقط ،دشو انجام جلسم یمعمو جلسات ای هاکمیسیون

 هاآن از و بفهمند را ندگانشانینما یهایریگمیتصم لیدم بتوانند مردم عموم که کندیم فراهم زین را امکان

 نیا .نندیبب خودشان یهادگاهید از یبازتاب را پارلمان در شدهم رح مباحث بتوانند دیبا شهروندان. کنند یبانیپشت

 کند القا شهروندان به و شودیم دهیشن شانیصدا که بدهد را احساس نیا جامعه تیاقل یهاگروه به دیبا مباحث

 «.هاستآن ندگانینما انِیم معنادار ییگفتگوها حاصل مجلس ماتیتصم که

 

 هاگزارش ۀیته یندهایفرا تیریمد و کنترل ،یگذاراستیس

 پرداخته هانبرخی نکات و مسائل وجود دارد که باید به آ ،مجلس جلساتدر امرِ کنترل و مدیریت ثبت و گزارش 

ترین این عمده .شودمیجا م رح این در ،دارد ریثأت ندیفرا نیا مراحل یمتما در که ،مسائل نیا از یبرخ .شود

 :ز این قرارندا هامسائل و پرسش

 قالب هس هر ندیفرا نیا در اگر رد؟یگیم نظر در شیهاگزارش میوانِ صورت رسعنمجلس چه چیزی را به .1

اصل  گرید یبا قالب قیدر تلف ای ییتنهابه هانیا از کیکدام شود،یم ثبت یریتصو لیفا و یصوت لیفا متن،

 بود؟ خواهد چگونه هادر ثبت گزارش هاقالبو راب ه ی بین این  گیردمیقرار 

 ضبط هاونیسیکم جلسات اگر شود؟یم ثبت هاونیسیکم جلسات هم و یمعمو جلسات گزارش هم ایآ .2

 هاونیسیمک جلسات از یبرخ گزارش فقط ایآ شود؟یم انجام هاونیسیکم تمام یبرا کار نیا ایآ شوند،یم

 ثبت اهآن جلسات ازآیا گزارشی خالصه  ،شوندمین ثبتکامل  طوربه جلسات گزارش اگر شود؟یم ثبت

  شود؟یم

 یازهاین شود؟یم داده پاسخ هاآن یهاخواسته کدام به و هستند یکسان چه هاگزارش نیا مخاطب .3

کند که یمخود تعیین  ۀنوببه هم نیا و گذاردیم ریثأت هاگزارش نیا ثبت یچگونگ بر مختلس مخاطبان

 یانتظارات و یاحتمال مخاطبان نیا از یبرخ. کرد استفاده هاتوان از این گزارشمیبه چه سرعتی و چگونه 

 :است قرار نیا از باشند داشته است ممکن که

 از خواهندیمها دهند؟ آیا آنمیمتنی گزارش جلسات را ترجیح  ۀنسخ هاآن ایآ :ندگانینما . الس

 دارند ارانتظ ؟کنند استفاده مخاطبانشان با ارتباط یبرا هم ییدئویو یهاپیکل ای یصوت یهالیفا

 رد؟یگبا چه سرعتی در دسترسشان قرار  ،هادیگر قالبمتنی یا  صورتبه ،هاگزارش نیا
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 رد را هاآن کرد؟ خواهد استفاده جلسات گزارش از چگونه مجلس یادار بخش :یادار بخش. ب

  کرد؟ خواهد ویآرش یقالب چه در را هاآن کرد؟ خواهد منتشر یقالب چه

 در چگونه هاارشگز نیا دارند؟ ازین را یریتصو و یصوت ،یمتن یهاقالب تمام هاآن ایآ :هارسانه. پ

 ؟یزمان چه در گرفت؟ خواهد قرار هاآن اریاخت

  ت؟صور چه به ،بله اگر ؟شودمی توجه نهادهای مدنیترجیحات به آیا  :نهادهای مدنی. ت

 هب قدرچ مردم عموم ابند؟ی دست هاگزارش نیا به توانندیم چگونه شهروندان: شهروندان. ث

  چ ور؟ ویراد و ونیزیتلو به دارند؟ یدسترس نترنتیا

 گزارش به تیمعلول دچار افراد یدسترس امکان جادیا یبرا ییکارهاراه چه: تیمعلول دچار افراد: ج

 است؟ شده فراهم مجلس جلسات

ی هاشیوه ازپیش مشخص شود تا  از دیبا مسئله نیا شد؟ دنخواه منتشر ییهاوهیش چه به هاگزارش نیا .4

 از: نداعبارت موجود یهانهیگز. شود استفاده هاانتشار آنمزم برای ضبط و پردازش و 

 ؛شدهصورت گزارش چاپالس: سند متنی به

 ؛نیآنال گزارش صورتبه یمتن سند: ب

 ؛تلویزیونی ۀزند پخش: پ

 ؛ت: بازپخش تلویزیونی

 ؛اینترنتی ۀزند پخش: ث

 ؛ییوئج: انتشار آنالین فایل وید

 ؛صوتی ۀزند پخش: چ

 .آنالین فایل صوتیح: انتشار 

 :دارد بخش چند پرسش نیا شود؟یم نییتع چگونه جلسات گزارش انتشار یزمان مهلت .5

 است؟ کسانی مخاطبان تمام یبرا هاگزارش انتشار مهلت ایآ: الس

  است؟ کسانی هاقالب تمام یبرا هاگزارش انتشار مهلت ایآ: ب

 ۀارائ ی و نهایی، مهلتمقدمات ۀنسخ مانند دارد، وجود گزارش کی از یمتفاوت یهانسخه اگر: پ

 چه زمانی است؟ها کدام از آنهر

آن  ۀترجم، عالوه بر اصل گفتار ایآشود؟ یمی چندگانه برخورد هازبان ۀمسئل با چگونه از،ین صورت در .6

 شود؟ میو منتشر ضبط نیز 
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 را هازارشگ نیا توانیم مثال  شود؟یم داده نکیل یگرید یاطالعات منابع و اسناد چه به جلسات گزارش .7

 یریگمیتصم .ددا نکیل سخنرانان به مربوط اطالعات و جلسه در استفادهموردِ اسناد ،هایریگیرأ جینتا به

ثبت  زآناشیپ یا جلسه نیح در دیبا یگرید ینباج اطالعات چه که کندیم نییتع هانکیل نیا مورد در

 آوری شود.و جمع

 نکیل جلسه از یمتن لفظبهلفظ گزارش به را هاآن دیبا ایآ ،شودیم ضبط هم یریتصو و یصوت لیفا اگر .8

 یآورجمع به توجه مستلزم ییهانکیل نیچن جادیا که است نیا هانکیل نگونهیا بر دیکأت لیدل داد؟

گیرتر وقت واز پایان جلسه دشوارتر  بعد ییهانکیل نیچن جادیا. است جلسه طول در مزم ینباج اطالعات

 است.

اختیار  ضبط گزارش جلسات در ۀچه میزان منابع و امکانات برای مرحلباید تعیین شود که  ،نهایت در .9

 ندیفرا نیا امِگ نیترنهیپرهزغالبا  این مرحله  ،انتخابی )متنی، صوتی یا تصویری( قالبداریم. بسته به 

 .است موجود یکارهاراه و هانهیگز انواع قِ یدق یبررس ازمندِین و است

 به دیاب کمدست ای شود گرفته مجلس مقامات نیبامتر توسط دیبا هاپرسش نیا به پاسخ و سیاستی ماتیتصم

مورد این مسائل م رح  در را شانیشنهادهایپ توانندیم زین مجلس ارشد ییاجرا رانیمد نیهم ن. برسد هاآن دییأت

یید أاید به ت، بو ایجاد فضای باز استشفافیت  ۀمجلس در زمینوط به اهداف اصلی اما چون این مسائل مرب ،کنند

ها را به آن دستیابی ۀنحو و اهداف نیا مورد در یریگکسانی برسد که قدرت، نفوذ و مسئولیتِ مزم برای تصمیم

کنند و میین مزم برای اجرای این فرایندها را نیز تعی ۀجبودهمین مقامات مسئول هستند که  ،هم نیندارند. 

 دهند.میتخصیص 
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 جلسات گزارش ثبت؛ سوم بخش

 

 مقدمه

اقدامات  وی نمایندگان هااظهارات و سخنرانی ثبتگزارش جلسات است. این مرحله شامل  ۀیاول ثبت اولْ ۀمرحل

 عاتاطال از یبرخ یآورجمع شامل نیهم ن. است گوناگون یابزارها توسط مجلس جلسات یِ ط در شدهانجام

 جمله نام سخنران، زمان و موضوع سخنرانی. گزارش نهایی است، از ۀیته یبرا ازین مورد یجانب

 را هاآن ستا بهتر ایآ که است نیا ،به آن توجه کرد هادر مورد ثبت اظهارات و سخنرانیکه باید  ،اصلی ۀمسئل

 یصوت ضبط با ای ،کنند ثبت یمتن صورتبه مستقیما  ری،های تایپ، مانند تندنویسی کامپیوتاز فناوری استفاده با

 .میپردازیم هاروش نیا از کیهر بیمعا و ایمزا از یبرخ به ،بخش نیا در. متن به آن لیتبد سپس و یریتصو ای

وری کرد، آمربوط به جمع آوری اطالعات جانبی در این مرحله این است که چه اطالعاتی را باید جمع   ۀمسئل

 تا کرد یآورجمع را هاآن دیبا یاوهیش چه به و کرد یآورتوان پیشاپیش جمعمیها را میزان از آن وقت، چه چه

 . شوند قیتلف یینها گزارش با یراحتبه

 

  یگذاراستیس به مربوط مسائل

ها توجه باید به آن ثبت گزارش جلسات ۀاز تعیین نحو پیش که دارد وجود یگذاراستیس به مربوط نکات یبرخ

 یبعد مراحل رب ،دارند کار از مرحله نیا در که یریثأت برعالوه ،شودمیباره گرفته  این تصمیماتی که در .شود

 .دنگذاریم ریثأت زین هاگزارش انتشار و تیریمد

 توجه با شود گفته دیشا هرچند. است یینها گزارش یمرس شکل نییتع شود توجه آن به دیبا که یموضوع نیاول

 ۀنسخ کردنبدون نیاز به فراهم ،را هاصوتی یا تصویری گزارش ۀنسخ توانندیم مجالس ،یفناور یکنون تیوضع به

 و یصوت یهاگزارش نکهیا با. شودیمن هیتوص کار نیا لیدل چند به اما ،کنند انتخاب میعنوان شکل رسبه ،متنی

 یهاتیقابل ،دهدیم شیافزا مجلس در را باز یفضا و تیشفاف هاآن کردنفراهم و هستند ارزشمند یمنابع یریتصو

اساس موضوع یا نام سخنران  بر موردِنظر خاص یهابخش افتنی و م الب عیسر یجستجو یبرا را یمتن لیفا
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 یهالیفا مدتِبلند ینگهدار و ویآرش ،نیبراعالوهها با دیگر اسناد و اطالعات هم دشوارتر است. و تلفیق آن ندارند

 . است یمتن یهالیفا از دشوارتر زین یریتصو و یصوت

ارش منبعی غنی برای ثبت گز ،هم کنار در و باشند هم مکمل توانندیم یریتصو و یصوت ،یمتن یهاگزارش

 انتشار یمسر قالب عنوانبه را هاقالب نیا از یکی بتوان فقط بعمنا تیمحدود لیدلاما اگر به جلسات باشند.

 یریتصو و یصوت یهالیفا از. میکنیم هیتوص را آن راهنما نیا در که است یقالب یمتن لیفا ،کرد انتخاب هاگزارش

ای نگهداری ا هزینهاستفاده کرد حتی اگر به دمیل فنی ی هامتنی گزارش ۀنسخ دیتول یبرا یابزار عنوانبه توانیم

 و آرشیو نشوند.

 نیا هک ستین یمعن نیا به لزوما  ،شود انتخاب یمعنوان قالب رسبه هامتنی گزارش ۀنسخ که ،هیتوصاین 

 یبرخ است، هکرد ریپذامکان را اسناد عیسر و آسان انتشار نترنتیا که اکنون. شوند چاپ دیبا یمتن یهاگزارش

 کار نیا یصلا لیدل .کنند حذف یکلبه ای دهند کاهش را شانیچاپ یهاگزارش زانیم اندگرفته میتصم مجالس از

 هانآ آنکهیب گذارندیم تشانیساوب یرو را موقت یهاگزارش ابتدا هم مجالس از یبرخ. ستهانهیهز از کاستن

 کنند. میموقت  ۀآن را جایگزین نسخ ،نهایی ۀنسخشدن از آماده بعد و کنند چاپ را

نظر گرفت.  در دیبا هم را هاآن به مردم عموم یدسترس امکان ،هاگزارش میگیری برای انتخاب قالب رسدر تصمیم

 باعث تواندیم هاگزارش به نیآنال یدسترس به رفاتّکای صِ به اینترنت پایین باشد، میمیزان دسترسی عمواگر 

رش جلسات گزامتنی  ۀنسخ ۀارائ ،اگر نرخ باسوادی در یک کشور پایین باشد ،سوی دیگر از. شود تیشفاف کاهش

 است، ترآسان هاکشورها دسترسی به آناز که در برخی  ،پخش صوتی و تصویری جلسات ۀاندازممکن است به

 .نباشد دیمف

 امکانِ  لیدلبه، هاگزارش میرس ۀعنوانِ نسخمتنی به ۀنسخ نتخابا حاضردرحالِ  گفت توانیم رفتههمیرو اما

 هدف با ،گرید یهاوهیش و هاقالب از استفاده .دارد تیاولو هاروش گرید بر تر،آسان ینگهدار و حفظ و استفاده

 یبرا یثرؤم یهاروش و هاستمیس که ردیگ قرار تیاولو در دیبا یزمان فقط ،یمعمو یدسترس و تیشفاف شیافزا

 .باشد شده فراهم یمتن یهاگزارش یِنگهدار و ثبت

 ثبت یبرا دیبا را یقواعد و اصول چه که است نیا شود توجه آن به مرحله نیا در دیبا که یامسئله نیدوم

 ؛کرد سیتعر دهد رخ ندهینما یسخنران نِ یح در است ممکن که یاتفاقات ریسا و گرانید یشفاه یهااظهارنظر

 موافقت و اعتراض یادهایفر مانند) یسخنران به گرانید یهاواکنش دیبا ایآ که داد پاسخ پرسش نیا به دیبا ازجمله

 مجلس معموم . کرد را کار نیا دیبا چگونه هاست،آن ثبت بر میتصم اگر و کرد ثبت زین را( سخنران با مخالفت ای
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مباحثات، رویکرد خاصِ خود  ۀادار به مربوط قواعد زین و مجلس بر حاکم فرهنگ و خیتار به توجه با ،یکشور هر

 را به این موضوع دارد. 

یی ثبت ابتدا ۀمرحل نیهم در یجانب اطالعات یآورکه باید به آن پرداخت جمع میمه ۀنهایت، دیگر مسئل در

 دسترسی ۀشیو، هانوع و قالبِ گزارش ۀدربار گرید یهاگیری در این زمینه به انتخابتصمیمگزارش جلسات است. 

 موضوع ان،زم خ،یتار ران،سخن نام کمدست. دارد یبستگ یریتصو و یصوت یهالیفا به هادادن آنو احتمال لینک

 یهاست بخشدر قیاز تلف افتنی نانیاطم یاطالعات، برا نیثبت ا. شود ثبت دیبا کار ییاجرا روند و یسخنران

 افتنی یبرا یاهینما ۀیته یبرا نیکامل مزم است، و هم ن متنی ۀنسخ کی ۀیته یشده که برامختلس ضبط

 یضرور رهیو غ یموضوع قانونگذار ای مصوب قانون ۀشمار نده،یبر اساس نام نما هایگزارش اظهارات و سخنران

ها اضافه نشده ثبت گزارش ۀیاول مرحله در اگر که باشد ازین مورد هم یممکن است اطالعات جانبی دیگر. ستا

 هم یریوتص و یصوت یهاگزارش باشد قرار اگر خصوصهب اضافه کرد، ها را در مراحل بعدیتوان آنمیباشند، 

 .شود نکیل یمتن یهالیفا به و هیته

 

 یتیریمد مالحظات

 و ارتباطات بخش و هاگزارش ثبت یهابخش یستتتاؤر و رخانهیدب سیرئ ازجمله ،مجلس ارشتتتد ییاجرا رانیمد

گزارش  ومجلس را در مورد ثبت  یمقامات بام ماتیتصتتتم یو اجرا یستتتازادهیپ تیمستتتئول ،اطالعات یاورنف

موردِ  خصتتتوص در هب یتیریمالحظات مد یبرخ ،هاگزارش ثبت ۀمرحل در مجلس بر عهده دارند. یهاتیفعال

 ریثأت مجلس یساؤر توسط شدهکه بر میزان دستیابی به اهداف تعیین انجام کار وجود دارد یهاهیکارمندان و رو

  .گذاردیم

 کارمندان

 از معموم  دفتر نیا . البتهاست مجلس جلسات گزارش ثبت مسئول که دارد وجود یخاص دفترِ  مجالس در معموم 

 روش به بسته ،دفتر نیا کارمندان. کندیم استفاده یینها یهاگزارش یسازآماده یبرا هم واحدها گرید یبانیپشت

تایپ همزمان  روش به کار نیا اگر .هستندی مختلفی ها، نیازمند مهارتجلساتگزارش  ۀیاول ثبت یبرا یانتخاب

 روش نیا از که یمجالس باشند؛ داشته یوتریکامپ یسینوتند در ییبام اریبس مهارت دیبا نشود، کارمندامیانجام 

 نیهم ن انکارمند نیا. کنند پیتا قهیدق در کلمه ستیدو از شیب توانندیم که دارند یکارمندان کنندیم استفاده
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 رانشانیمد ییراهنما و تجربه اثر بر ،مرورزمانبه که باشند داشته را ییآشنا از یحداقل یقانونگذار یندهایفرا با دیبا

 .ابدی شیافزا تواندیم ییآشنا نیا

 یهاستمچند سیکنند این است که هرمیروی مجالسی که روشِ تایپ همزمان را انتخاب  شِیپ چالشِ نیترمهم

 یآسان کار کشورها از یاریبس در نهیزم نیا در ماهر یکارمندان افتنی دارد، وجود هازبان از یاریبس یبرا یسیتندنو

ها را بهاول آن ،اند برای ثبت گزارش جلساتمجالس تصمیم گرفتههمین دلیل است که بسیاری از  به. ستین

 ،سوی دیگر از اما. کنند لیتبد یمتن گزارش به را آن ،سازیاز پیاده پس و کنند ضبط یریتصو ای یصوت صورت

 یسیتندنو بر یمبتن یهاروش باشند، داشته را مزم یهامجلس بتواند کارمندانی را استخدام کند که مهارتاگر 

 هیته مزمانه صورتبه یحت یموارد در و سرعتبه جلسات از لفظبهلفظ گزارشِ  که کندیم فراهم را امکان نیا

 . شود

. است ازینموردِ یگرید یهامهارت ،انجام گیرد ییا تصویر یطریق ضبط صوت از جلسات گزارش ثبت باشد بنا اگر

 مسئول که است ازین یفن یکارمندان به کنند، متن به لیتبد را آن و ادهیپ را یصوت لیفا دیبا که یکارمندان برعالوه

سئول م ،یمزم است که کارمندان ن،یهم ن. هستند جلسات یریتصو و یصوت ضبط یهاستمیس ینگهدار و جادیا

 ای یصوت لینام سخنران در فا و خیمانند زمان، تار یضرور یکردن اطالعات جانب جلسه و اضافه  یضبط در  ط

 باشند. یریتصو

 :است توجهقابلِ  کیبلژ یسنا مجلس در استفادهموردِ ستمیس ،نهیزم نیهم در ،مثال  

 3-1 کادر

 کیبلژ یسنا مجلس در یجانب اطالعات ثبت و یصوت ضبط

 

 فتیش) تجربهساعته(، یک گزارشگر باشیفت کاری یکاپراتور فنی )یک از  متشکل ،یک تیم کاری ،در هر جلسه

 گزارش ثبت مسئول جلسه محل در ،(یاقهیدقپنج یکار فتیش)یسازادهیپ مسئول نفر کی و( ساعتهکی یکار

 یهاکانال و سرور یْفن اپراتور. شودیم انجام جلسه محل از رونیب جلسه گزارش ثبت یِبعد یکارها تمام. هستند

 در بحث ای یسخنران کی انیپا ای آغاز زمان کند،یم نییتع را ضبط ق ع و شروع زمان کند،یم انتخاب را ضبط

 کندیم میتقس یاقهیدقپنج یهابخش به را شدهضبط لیفا و کندیم یزمان یکدگذار را خاص یموضوع موردِ 

 یسازادهیپ مسئول سیوظا ارشد گزارشگر. کنند آماده را آن یۀاول گزارش ساعت کی ظرف بتوانند گزارشگران تا

 زین و هایریگیرا مانند یموارد از گزارش ثبت روند بر و دارد نظارت ضبط ندیفرا بر کند،یم نییتع را اپراتور و

 در است ممکن هک هم را یعیوقا یسازادهیپ مسئول. کندیم نظارت فتد،یب جلسه در است ممکن که یاتفاقات
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 یسازادهیپ کرده نییتع ارشد گزارشگر که را ییهابخش ،کارش دفتر در ،سپس و کندیم ثبت نشود ضبط لیفا

 .کندیم

 

ی هامک روشمانند کسانی که همزمان به ک ،عهده دارند نیز ی صوتی را برهاکردنِ فایلپیاده ۀفیوظ که یکسان

 یبرخ مجالسِ .باشند داشته ینسب یآگاه یقانونگذار یندهایفرا از دیبا کنند،یمنویسی گزارش جلسه را ثبت تند

شیپ را آن و دارند یقانونگذار یندهایفرا و یمعمو یهااستیس از کارمندان دانشِ بر یشتریب دیکأت کشورها از

 گیرند.مینظر  در یشغل یارتقا یبرا یشرط

 :است توجهاستخدام کارمندان در مجلس نمایندگان ایتالیا قابلِ  ۀنحو ،نهیزم نیا در 

 3-2 کادر

 استخدام کارمندان در مجلس نمایندگان ایتالیا ۀنحو

 

 ،دهندیم انجام ار یگزارشگر کارِ که یکارمندان .شودیمن استخدام یاحرفه گزارشگر ای سینوتند ،در این سیستم

قانوگذاری آشنا  کارمندان مجلس باید با انواع کارهای مربوط بهگذرانند. می یآموزش ۀیک دور ،از استخدام پس

 نیهم در شانیکار دوران تمام کنندیم آغاز گزارشگر عنوانبه را کارشان که یکسان رودیمن انتظار باشند و

 با که تندهس یکسان گزارشگران نیبهتر که است باور نیا بر کشور نیا ندگانینما مجلس. بمانند یباق مقام

 در یلیتحص مدرک یدارا) کارتازه گزارشگران ،نخست گام در. باشند آشنا مجلس در بحثموردِ موضوعات

 عهده دارند. را بر هاگزارش ۀنویس اولیپیش ۀتهی ۀفیوظ( اتیادب ای اقتصاد ،یاسیسعلوم حقوق، یهارشته

 

استخدام کارمندان استفاده از کارمندان قراردادی است. مجالس برخی از کشورها برای  ۀنیزم در گرید یامسئله

کنند و برای ثبت گزارش کامل میشان از کارمندان خود مجلس استفاده سازیِ گزارش جلسات عمومیثبت و پیاده

نظر یکی از دفاتر مجلس  ریز معموم  که کنندیم استفاده یقرارداد یروهاین از هم هاونیسیکم جلسات ۀخالصیا 

 جمله اینکه آیا اصال  از ،مورد به چند عامل بستگی دارد این گیری درتصمیم کنند.مییا کارمندان کمیسیون کار 

شرکت تعداد ون،یسیکم هر تیاهم زانیم ن،یهم ن ؛نه ای دارد را هاونیسیکم جلسات از گزارش ثبت قصد مجلس

 یریگمیتصم در مؤثر عوامل گرید از زین کار نیا یهانهیهز البته و آن در یبررسموردِ موضوع جلسه، در کنندگان

 جلسات گزارش از یاخالصه کمدست تیشفاف هدفِ  به دنیرس یبرا شودیم هیتوص راهنما نیا در نکهیباا. هستند

 یکشورها مجالس در هاونیسیکم نقش که شودیم توجه زین نکته نیا به اما شود، منتشر و هیته هاونیسیکم
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 است بهتر کمدست اما. باشد بازدارنده یعامل تواندیم یمال و یانسان منابع تیمحدود زین و دارد فرق باهم مختلس

آسانی بتواند با دیگر که به دیجیتال فراهم شود صورتبه هاونیسیکم جلسات از خالصه ای لفظبهلفظ یگزارش

 د و اطالعات پارلمانی تلفیق شود. اسنا

 

 یکار یهاهیرو و هاندیفرا

 .داشت توجهن به آی کاری وجود دارد که باید هاو رویه هافرایند ۀچندین نکته در زمین ،هاثبت گزارش ۀمرحل در

ا ی ،ی تندنویسی مشغول ثبت گزارش جلسه هستندهاطریق روش از همزمان که یگزارشگران ایآ نکهیا اول

زمان مدت چه یبرا و باشند؟ داشته حضور جلسه در دیبا ،کنندمینویس گزارش را تهیه ی دیگر پیشهاشیوه به

لس حضور متوالی باید گزارش جلسه را ثبت کنند؟ بیشتر مجالس گزارشگران پارلمانی دارند که در جلسات مج

 کشورها از یخبر مجالس در. باشند داشته یبررسموردِ موضوعات و سخنرانان رخدادها، از درک بهترییابند تا می

 یعمل جلسه در هازبان نیا از کیهر به طمسلّ گزارشگران حضور ،کنند هیته زبان نیچند به ییهاگزارش دیبا که

را  هاآن زبان ۀهم یبرا یگرانگزارش توانندیم غالبا  است اندک شانیرسم یهازبان تعداد که یمجالس اما. ستین

 عموم  ماز گزارش جلسات که یک گزارشگر باید ثبت و پیاده کند  طول هر بخشدر جلسه حاضر داشته باشند. 

 .رسدیم هم قهیدق 30 به زانیم نیا مجالس از یبرخ در اما است، کمتر ای قهیدق پانزده حدود

 ،دی دارداهمیت زیاشده از جلسات افزودن اطالعات جانبی به گزارش ثبت ،که پیشتر اشاره شد طورهمان دوم،

 بهتر .شوند تیریمد ترراحت ،انتشار و شیرایو کردن،ادهیپ یِ بعد مراحل در ،هاگزارش نیا که دکنیم کمک رایز

 همان در ،آمدهستدبه جینتا و یبررسموردِ اسناد ای موضوع سخنران، اسم زمان، خ،یتار مانند ،یجانب اطالعات است

یری انجام ضبط فایل صوتی یا تصو طریق از کار نیا کهیوقت مخصوصا  ،شود افزوده آن به هاگزارش ثبت زمان

نبی اضافه شود هم باید این اطالعات جامیاز طریق تندنویسی انجام وقتی که ثبت گزارش جلسه شود. حتی می

 . باشد فهمقابلِ شدهادهیپ متن تا دشو

 طراحیای را امههلند برنمجلس  ،از شروع جلسه هم انجام داد. برای مثال قبل توانیم یحت را یجانب اطالعات ثبت

دهد. یک بخش میخاص کارِ پشتیبانی از گردآوری و پردازش پیشاپیش اطالعات جلسات را انجام  طوربه که کرده

 یهانکیل و سنادا ،یبرگزار محل زمان، خ،یتار ازجمله ،کندیم ثبت را جلسه نوع به مربوط اطالعات از این برنامه

 . شونداستفاده میاین اطالعات در هنگام پردازش نهایی گزارش جلسه  ۀهم. دستورجلسه و مرتبط



22 

 

از  شیپ. دید زین اروپا پارلمان یکار یهاتوان در رویهمیرا  هاگزارشثبت  ۀمرحل در یجانب اطالعات یآورجمع

 جلسه،دستور ،در آنشود که میاستفاده  CARTONکامپیوتری به نام  ۀاز یک برنام ،میعمو ۀشروع جلس

ده ان وارد شو ترتیب نشستن نمایندگ (، فهرست موقت سخنرانان ... نمایندگان )ملیت، زبان و ۀدربار یاطالعات

تواند میکه  شودمیمنتقل  METAکامپیوتری دیگر به نام  ۀبه یک برنام CARTONاست. اطالعات واردشده در 

 دیگر ۀنامبر کی به این اطالعات نیهم ن. دکن الصاق ییوئوید یهافایل به (tag)برچسب  صورتبهاطالعاتی را 

 گاهیجا از ندهیانم کی که یوقت. شودیم استفاده لفظبهی لفظهاگزارش ۀکه برای تهیشود منتقل می CRE به نام

شود. کاربر میظاهر  CARTON ۀتصویر او روی صفحکند تا صحبت کند، میمیکروفون را روشن  خود ۀشدنییتع

CARTON چند تاس ممکن رایز ،نه ای است شده ییشناسا درست فرد نیا که کند دییأبا دیدن این عکس ت باید 

 کاربر ،سپس .کند صحبت یگرید فرد کروفونیم با یاندهینما ای باشند داشته مشترک کروفونیم کی ندهینما

قش او و زمان نام سخنگو، زبان او، ن ،فرستد که در آنمی META ۀبرنام به را سخنگو به مربوط یجانب اطالعات

 نیا سپس و کندیم دییأت و یبررس را META اطالعات گزارشگر کی. شودیم داده نشان برنامه در سخنان ثبت

 فرد آن سخنان متن راستارانیو و هایمنش ،شود که در آنمیمنتقل  CRE ۀخودکار به برنام صورتبه اطالعات

 شود. میپا ترجمه ارو ۀیاتحاد یمرس یهازبان به بعدا  متون نیا. کنندیم شیرایو و پیتا او خود یاصل زبان به را

 مانند یاطالعات هاول اینکد. ندهمیموردِ ثبت و پردازش اطالعات جانبی به ما نشان  در را نکته چند هاتمساین سی

 نکهیا دوم. شودیم پردازش و یآورجمع میعمو ۀاز شروع جلس پیش ،اساس برنامه بر سخنرانان نام و جلسهدستور

 نیا با تا تاس مزم مختلس یهامهارت با کارمند چند وجودِ  هم کیاتومات کامال   یهاستمیس از استفاده با یحت

رلمان اروپا، پا ۀدربار ذکرشده مثال در. ابندی نانیاطم شدهیآورجمع اطالعات یدرست از و کنند کار هاستمیس

ادهیپ یِهاستمیس در زین و ییوئدیو یهابه فایل ((tagبرچسب  صورتبه الصاقشده برای اطالعات جانبی گردآوری

 رود.میکار  به لفظبهی لفظهاگزارش ۀترجم و کردن

 

 یفن یراهکارها

مجلس رود متفاوت است و بستگی به این دارد که میکار  به جلسات گزارش ثبت یبرا که یایفن یراهکارها

 نکهیا ای کندیم دیتول را جلسه یمتن لیفا همزمان که کند استفاده یوتریکامپ یسیتندنو یهاروشبخواهد از 

 را جلسه گزارش فایل متنیِ کردنِ آن،از پیاده پس و کند ضبط را جلسه یِریتصو ای یصوت لیفا اول بخواهد

 دست آورد.  به
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 یوتریکامپ یسیتندنو

 زارشگرگ ،آن در که شودیم انجام وتریکامپبهمتصل یسیتندنو دِیکلصفحه کی توسط یوتریکامپ یسیتندنو

 . کندیمه متن بها را تبدیل خودکار آن طوربه نیماش و کندیم وارد را یمتوال یهاعالمت و حروف از یامجموعه

 3-3 کادر

 جلسات گزارش ثبت یبرا ایتالیا یسنا مجلس در استفادهموردِ ستمیس یاجزا

 

 :است ریز یاجزا شامل ایتالیا یسنا مجلس در استفاده مورد ستمیس

 هم را صدا ضبط کار همزمان و کندیم استفاده Michela یسیتندنو دیکلصفحه از که یسیتندنو دستگاه کی

 هایسخنران با نهمزما یمتن لیفا. شبکه یهارابط و متن پردازش یبرا یوتریکامپ افزارمنر کی و دهد،یم انجام

ای چاپی هم نسخه ،اطمینان یبرا .شودیم منتقل یبانیپشت دفترِ به مشترک یهاپوشه توسط و شودیم ثبت

 .شودیم نکیل زین یسیتندنو افزارنرم توسط شدههیته یِصوت لیفا به شدهدیتول یمتن لیفا. شودیم هیته متن از

 

 

 مثال  . دارد ییایمزا روش نیا کرد، دیتول یمتن گزارش بالفاصله توانیم یوتریکامپ یسینوتند روش با ازآنجاکه

 مانند ییکارها یبرا ،شودیم هیته رخداد خودِ با همزمان که تقریبا  ،این متن ۀنشدویرایش ۀنسخ از توانیم

کوتاه فوری برای  و ارسال خبر ناشنوازیرنویس برای افراد  صورتتولید متن به، تلویزیونی ۀزند پخش سیرنویز

 . ردیگیم قرار زین راستارانیو اریاخت در سرعتبه متن نیا ،عالوهاستفاده کرد. به هارسانه

 را مجلس زا رونیب جلسات توانیم ،بیترتبدین کند ومیوایرلس هم کار  ۀشبک با یوتریکامپ یسینوتند ستمیس

آنجا جلسه  در و کنندیم سفر گرید یشهرها به ندگانینما که است دیمف یزمان ژهیوبه امر نیا. داد پوشش هم

 و شیرایو تا شودیم ارسال مجلس به جینتا و شودیم انجام جلسه محلِ در گزارش ثبت کار دهند.میتشکیل 

 .شود پردازش

 ستمیس نیا هب طمسلّ انکارمند افتنی. است شده اشاره کارمندان استخدام مبحث در شتریپ هم روش نیا بیمعا به

. باشند دهید شآموز ،یوتریکامپ ۀویشبه یحت ،یسیتندنو یبرا که ستندین یادیز افراد امروزه رایز ،است دشوار

 یسیتندنو افزارمنر و افزارسخت افتنی است ممکناما  ،اینکه استفاده از این فناوری در چین افزایش یافته استبا

 .باشد دشوار نیمترِیغ یهازبان یبرا
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 جلسات گزارش یریتصو و یصوت ثبت

 صورتبه را شانیمعمو جلسات گزارش که اندگفته اندکرده شرکت CRPCSP شیمایپ در که یمجالس از یاریبس

 آن متن مختلس یهاروش به و کنندیم گوش را هالیفا نیا کارمندانشان سپس کنند،یم ثبت یریتصو ای یصوت

 . کنندیم ادهیپ را

 و کندیم شوارد را کردنادهیپ ندیفرا کار نیا. کنندیم ضبط آنالوگ صورتبه را جلسات کشورها از یبرخ مجالس

 به آنالوگ یریتصو و یصوت اسناد که شودیم هیتوص راهنما نیا در ،نیبنابرا. ندارد را تالیجید ضبط یایمزا

  .شود رهیذخ شبکه به متصل یابزارها در و شود لیتبد تالیجید

 است نیا کنندیمفایل متنی تهیه  ،سازیاز پیاده پس و کنندیم ضبط را یصوت لیفا اول که ییهاستمیس شکالاِ

 معموم   کنندمی، هرچند مجالسی که از این روش استفاده بردمیگزارش متنی زمان بیشتری  ۀاولی ۀنسخ ۀیته که

 سرعت با سهیمقاقابلِ  روش نیا ،هرحالبهجلسه را منتشر کنند.  گزارش ۀاولی ۀنسخ ساعتهکی حدودا  توانندیم

 ی تندنویسی کامپیوتری نیست.هاتممتن اولیه با سیس ۀیته

 یوتریمپکا یسیتندنو ستمیس که ییکشورها مجالس در تواندیم که است نیا یسازادهیپ و صوت ضبط روش تیمز

 .رود کار به زین ندارد وجود هاآن زبان یبرا

 یجانب اطالعات ثبت

ه یا از برگزاری جلس شیپ یجانب اطالعات یآورجمع به کمک یبرا ،مجالس ،شد اشاره که قبال  طورهمان

 هستند تربزرگ ستمیس کی از یبخش معموم  هااین سیستمگیرند. میکار  بههای مختلفی را سیستم ،آن حین در

 اطالعاتِ و سنادا ادغامِ  کار جملهدهد، ازمیانجام گزارش نهاییِ جلسات را  ۀیته مراحل یتمام پردازشِ  کارِ  که

، از(صورت نی در) ترجمه ،ینیبازب ،یسازادهیپ یبرا لفظبهلفظ گزارش مختلسِ یهابخش تیریمد مرتبط،

 از ییهانمونه به ،5 بخش. در انتشار ۀگزارش نهایی آماد ۀیته و ی مختلس گزارشهاسازی و تلفیق بخشمرتب

 .است شده اشاره مختلس یکشورها مجالس در استفادهموردِ یهاستمیس

 از:  نداعبارت شود یآور جمع آن نیح در ای جلسه یبرگزار از قبل دیبا که یجانب اطالعات از یبرخ

 مشخصات سخنران: 

 نام و معرفی اجمالی او 
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 او یاسیس حزب 

 او یپارلمان یهاتیمسئول و مقام  

 جلسه مشخصات: 

 ( ... و ونیسیکم ،یعموم) جلسه نوعِ جلسه، یبرگزار محل خ،یتار 

 دستور جلسه 

 ( ... و جمهورسیرئ معاون جمهور،سیرئ) یاصل کنندگانشرکت 

 (یسخنران ،یریگیأهدف جلسه )استماع، ر 

 جلسه بودن یرعلنیغ ای یعلن 

 جلسه در یشنهادیپ یهاطرح و موضوعات: 

 هاآن نقش و جلسه در رگذاریثأت یاعضا 

 هاهیاصالح و شنهاداتیپ متن  

 ندگانینما یآرا 
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 لفظبهلفظ یهاگزارش یسازآماده؛ مچهار بخش

 

 مقدمه

 نیا م معمو .است جلسات لفظبهشده از گزارش لفظبازبینی ۀاولیه و نسخ ۀسازی نسخشامل آماده مدو ۀمرحل

 ارراستیو هب ،شیرایو و یبررس یبرا ،سپس و شودیم آماده متن یسازادهیپ مسئول ای گزارشگر کی توسط گزارش

را بازبینی و  آن ،نهایی ۀاز انتشار نسخ قبل که دهدیم امکان ندگانینما به مجالس یبرخ نیقوان. شودیم داده

کنند. این یماز یک زبان تهیه  شیب یبرا را جلسات لفظبهگزارش لفظاصالح کنند. مجالس برخی از کشورها هم 

 ش یابد.نهایی گزارش افزای ۀنسخ لیتکم یبرا مزم زمان شودمیباعث کار مستلزم کارمندان بیشتر است و 

 ماتیتصم لسه،ج در استفادهموردِ اسناد مانند ،است گرید مدارک و اسناد به یارجاعات شامل جلسات گزارش شتریب

 اما ،شد خواهد اشاره یینها گزارش در اجزا نیا قیتلف به ،بخش نیا در. رهیغ و اخذشده یآرا جلسه، در اتخاذشده

 از لفظبهگزارش لفظ ۀیته بر بخش نیا تمرکز. پرداخت میخواه موضوع نیا به شتریب لیتفص با ،بعد بخش در

 .است جلسه در اظهارشده م الب

 

 یگذاراستیس به مربوط مسائل

به گزارشگران و  برخی از مجالسرود. میکار  به جلسات گزارش یمتن لیفا به اشاره در معموم  لفظبهلفظ گزارش

 باشد؛ فهمابلِ ق ترراحت متن تا دکنن جادیا لفظبهلفظ گزارش متن در اندک یراتیتغ دهندیمویراستاران اجازه 

 لفظبهظلف کامال   گزارش کی گرید یبرخ و باشد؛ «لفظبهلفظ حدامکانتا» که خواهندیم یگزارش زین یبرخ

تحتِ  تواندیم تمعناس چه به قا یدق لفظبهاینکه یک گزارش لفظ ،ی فناوریهاتوجه به پیشرفت با ،ماا. خواهندیم

 ایآ ،کندیم ضبط اگر و نه ای کندیم ضبط جلسات از یریتصو و یصوت لیفا مجلس ایآ که ردیبگ قرار نیا ریثأت

 یشتریب تیاهم جیتدرهب مسائل نیا .نه ای ابندییم یمعمو انتشار بعدتر ای بالفاصله و شوندیم ینگهدار هالیفا نیا

 لیفا البق در هم و متن قالب در هم را جلساتشان گزارش که اندگرفته میتصم یشتریب مجالس چون ،دنابییم

مکن است م ،نظر گرفته شود تری درتر و کاملدقیق ۀویش جلسات یریتصو ضبط اگر .کنند ارائه یریتصو ای یصوت

 . کند رییتغ مجالس یبرخ در لفظبهبرداشت کنونی از گزارش متنی لفظ
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رود. میکار  به جلسات گزارش کامل متن به اشاره در «لفظبهلفظ گزارش» اص الح راهنما نیا در فعال   اما

 نیا رد .یجزئ شیرایو با ییهاگزارش شامل هم و شودیم لفظبهلفظ ی کامال  هاتعریس هم شامل گزارش این

گزارش  ۀیته رد ایآ که است نیا داشت، توجه آن به دیبا که ،یگذاراستیس به مربوط یاصل مسائل از یکی ،مرحله

 و راستاریو گزارشگر،: دارد وجود هاسه مرجع اصلی برای این ویرایش در چه حد. ،و اگر هست ویرایش مجاز است

 مجلس.  ۀندینما

 یاریبس اما کنند، ادهیپ جلسه از لفظبهلفظ یگزارش توانندیم کهتاجاییبرخی از مجالس از گزارشگران انتظار دارند 

 ندهینما کی کهیوقت ی اشتباهات جزئی را اصالح کنند، مثال دهند که برخمیها آزادی عمل حدی به آن تا گرید

 ،چنین مواردی درکند. یک قانون اشتباه  ۀشمار به اشاره در کهیوقت ای کند خ اب اشتباه نام با را یگرید فرد

صحیح ولیه تا ۀنسخ همان در را اشتباهات نیا که نندیبب مزم یبعد کنندگانینیبازب ای راستارانیوممکن است 

 زین را رشگزا به مربوط یجانب اطالعات درست ثبت از افتنینانیاطم تیمسئولها ممکن است آن ،کنند. هم نین

از انتشار  را پیش هااجرایی ارشد نیز متن گزارش یکی از کارمندان ،در برخی از مجالسعهده داشته باشند.  بر

 کند. میبازبینی 

 در نه ماا ،دهند انجام یمعمو جلسات لفظبهلفظ گزارش در یاصالحات دهندیم اجازه اعضا به مجالس شتریب

 یبرخ. ندامتفاوت باهم مجالس است مجاز رییتغ و اصالح زانیم چه نکهیا در اما .هاونیسیکم جلسات گزارش

دهند، برخی دیگر مین گونه تغییری راهیچ ۀاجاز و شود انجام لفظبهلفظ صورتبه کامال  یسازادهیپ که دارند دیکأت

ر این دمجالس شده در جلسه تغییر نکند. که معنای اظهارات م رح حدی در ،دهندمیبرخی تغییرات را  ۀاجاز

بازبینی آن را  ۀازاز انتشار گزارش اج برخی فقط پیشهم متفاوتند. زمانی انجام شود نیز با چه هازمینه که بازبینی

اولیه  ۀنسخ کی داابت مجالس یبرخ مثال  دهند،میدهند و برخی دیگر هم قبل و هم بعد از انتشار این اجازه را می

 ۀدگان نسخنماین، کنند. در برخی مجالسمینهایی آن را منتشر  ۀنسخ ،کنند و مدتی بعدمیاز گزارش را چاپ 

رد، گزارش نهایی را انجام اصالحاتی وجود دا ۀاجاز که یموارد در اما ،کنندیمن ینیبازب را لفظبهگزارش لفظ ۀاولی

 کنند. میبازبینی 

 یبعض در. دارند یمشخص کار روال گزارش میِ یید رسأمورد گزارش نهایی و ت در اختالفات حل یبرااغلب مجالس 

 به مجاز اگر ندگان،ینما یگاه. شودیم دییأتبعدی  میعمو ۀجلس در ،یمرس یروال یط ،جلسات گزارش ،هاآن از

 ،مجالس یبرخ در .کنند اعالم آن متن با را مخالفتشان رسما  هستند مجاز نباشند، گزارش در یراتییتغ انجام

 گزارش صحت دییأو مسئول ت هاو گزارش هامورد درستی و دقت بیانیه در اختالفات حل مسئول مجلس سیرئ

 . است یینها
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 یتیریمد مالحظات

 لفظبهلفظ یهاگزارش یسازادهیپ مورد در شد م رح جلسات گزارش ثبت مورد در شتریپ که یایتیریمد نکات

فرایندهای کاری و که به  شودمربوط میی مزم برای کارمندان هامهارت به نکات نیا نِ یترمهم. کندیم صدق زین

 . دارد یبستگ جلسات گزارش ثبت در استفادهفناوری موردِ

 یکار یهاروش و ندهایفرا

 :دارد وجود جلسات لفظبهگزارش لفظ ۀنویس اولیپیش ۀیته یبرا یاصل روش سه

 ؛یسیندنوت یکدها لیتبد با متن دیتول یبرا خاص یافزارهانرم از استفاده و یسیتندنو دستگاه با پیتا .1

 ؛یوتریکامپ پیتا و شدهضبط یصوت لیفا به دادنگوش .2

 .متن به صوت لیتبد افزارنرم کی یبرا آن خواندن و شدهضبط یصوت لیفا به دادنگوش  .3

  

 یبرگزار باهمزمان  ،یک گزارشگر ،که در بخش سه گفته شد طورهمان .تایپ با دستگاه تندنویسی .1

 پیتا هدستگا در را ییهانشانه و حروف ،مخصوص دیکلصفحه کی از استفاده با اعضا، یسخنران و جلسه

. شودیم لیتبد خواندنقابلِ متن به هانشانه و حروف نیا ،یوتریکامپ افزارمنر کی کمک به که کندیم

 ثبت را گزارشش و دارد حضور جلسه در یاقهیدقده تا پنج یکار یهافتیش در معموم  گزارشگر هر

 یریگغلط و یبازخوان کرده هیته که را یمتن اول نفر و ردیگیم را او یجا یگرید گزارشگر سپس ،کندیم

 مدت رشگرگزا هر ،که در آن ای، شبکهای هم اجرا کردشبکه صورتبه توانیم را ستمیس نیا .کندیم

 کنند. می او را ویرایش ۀدشدیتول متن راستارانیو همزمان و کندیم پیتا را جلسه گزارش یتریطومن

 پیتا را آن همزمان و کندیم گوش را یصوت لیفا گزارشگر ،روش نیا در. یصوت لیفا یسازادهیپ .2

درک  ،کردن متنهنگام پیاده در بعدا  تا باشند داشته حضور جلسه محل در گزارشگران است بهتر. کندیم

 یفضا با و بشناسند را سخنرانان تا کندیم کمک هابهتری از جریان کار داشته باشند. این کار به آن

 .باشند آشنا شتریب دهدیم رخ آن در اقدامات و مباحث که یبستر و جلسه

 گوش را شدهضبط یصوت لیفا گزارشگر ،روش نیا در .متن به صوت لیتبد یافزارهانرم از استفاده .3

 به صوت لیتبد افزارِنرمبرای یک کامپیوتر مجهز به آن را  ،از یک میکروفون استفاده با ،سپس و کندیم

 آرام و ساکت ی یمح در را کار نیا گزارشگر معموم . کندیم لیتبد یمتن لیفا به را آن و خواندیم متن
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 و دهدیم انجام جلسه یبرگزار محل همان در را کار نیا گزارشگر هم موارد یبرخ در اما ،دهدیم انجام

 .بشنوند را او یصدا گرانید شودیم مانع که کندیم استفاده یماسک از

 سپس. کندمیگیری خواند و غلطمیمتنی را که تهیه کرده  ۀاولی ۀنسخ گزارشگر خود معموم  ،روش سه هر در

وی آن انجام شود. اصالحات بیشتری ر ،لزوم صورت در تا دهدیم کنندهینیبازب افراد گرید ای راستارانیو به را آن

 باشد ازینم هبه بازبینی اعضای رده بامتر مجلس  ،از انتشار گزارش ممکن است پیش ،بسته به روال کاری مجلس

 .کنندیم یبررس را متن ش،یرایو مراحلِ نیا از یکی در ،هاآن معموم   و

 در است ممکن .کنندیم هیته هم یترخالصه یهاگزارش ،لفظبهاساس گزارش لفظ بر ،کشورها از یبرخ مجالس

 .شود اشاره هم جلسه آن در گرفتهصورت اقدامات و شدهبیتصو نیقوان به هاگزارش نیا

 کار انیجر تیریمد

 دهی یپ ندیفرا نیا مجالس از یبرخ. است یمختلف یهاگام و مراحل شامل آن یسازادهیپ و جلسات گزارش ثبت

 به هبست ،راافزنرم نیا. دهندیم انجام (workflow software)جریان کار افزار مدیریت نرم یک از استفاده با را

 موضوع و مانز سخنران، نام مانند ،یجانب اطالعات ثبت و یآورجمع به یادیز کمک ندتوایم ،شیهاتیقابل زانیم

 لیفا توانندیم اافزارهنرم نیا انواع از یبرخ. دکنیم کمک زین یصوت یهالیفا ثبت به نیهم ن .ندک ،یقانونگذار

 به ار آن یسازادهیپ کار دهدیم امکان رانیمد به که کنند میتقس مختلس یهابخش به را شدهضبط یصوت

 مراحل در ،را لفظبهلفظ گزارش مختلس یهانسخه توانندیم نیهم ن افزارهانرم نیا. بسپارند مختلس گزارشگران

 اسناد ادغامِ  کارْ نایجر تیریمد افزارِنرم ترشرفتهیپ انواع. کنند مرتب و رهیذخ ،ینیبازب و شیرایو ،سینوشیپ

 گزارش انتشارِ ۀمرحل در افزارهااین نرم ،ضمن در .دهدیم انجام یینها لیفا در زین را هایقانونگذار گزارش و مرتبط

 د. نآیمیکار  به زین

 

 یفن یراهکارها انواع بیمعا و ایمزا

 ییهایاورفن ،است دهیبخش بهبود را لفظبهلفظ یهاگزارش ثبت یبرا هاروش انواع کاربرد یفناور یهاشرفتیپ

 .کار انیرج تیریمد یافزارهانرم و متن به صدا لیتبد یافزارهانرم ،یوتریکامپ یسیتندنو یهادستگاه هم ون
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  یوتریکامپ یسیتندنو

آن به که اندکرده اضافه هابرنامه نیا به را ییهاتیقابل یوتریکامپ یسیتندنو یارهاافزنرم دکنندگانیتول از یبرخ

 کندیم وارد کاربر که را یسیتندنو یکدها تنهانه افزارهانرم نیا. کنند ضبط هم یصوت لیفا دهدیم امکان ها

 یکدگذار یصوت لیفا .کنندیم ضبط هم را سخنران هر به مربوط یصوت لیفا بلکه کنند،یم لیتبد متن به بالفاصله

 تواندیم رایز ،کندیم کمک شیرایو کار در کاربر به تیقابل نیا. ابدییم ت ابق متن با و شودیم یزمان

 یعنی ،کند یبررس را متن یدرست و بشنود را هاآن به مربوط یصدا کلمات یرو کردنبا کلیک ،لزوم صورت در

وش کند و آن دیگر مزم نیست کاربر کل فایل را گ ،نتیجه در. شودیم پخش نظرموردِ قسمت همان از یصوت لیفا

اضافه که است نیا کندیم جادیا تیقابل نیا که یایاحتمال مشکل. ابدیب را قسمت آن تا بزند جلو و عقب بهرا 

 . شود هالیفا گرید به یدسترس یدشوار و شبکه سرعت کندشدن باعث تواندیم یصوت لیفا شدن

 در تواندیم که اندکرده دیتول هم را هاآن حملقابلِ و مستقل انواع هاستمیس نیا کنندگاندیتول از یبرخ

 رونیب ییجا در جلسه و هستند سفر در ندگانینما که یموارد در ای محدودتر یفن یهارساختیز با ییهاطیمح

 .کار رود به شودیم برگزار مجلس از

 سازی فایل صوتی پیاده

 به را آن توانیم یراحتبه که دارد را تیمز نیا شده ضبط تالیجید صورتبه که یایصوت لیفا یرو از پیتا

 زین لیفا پخش سرعت کنترل امکان. داد سلمخت گزارشگران به کردنادهیپ یبرا و کرد میتقس مختلس یهابخش

 ازین یگرید یفن یهامهارت به ،عیسر پیتا مهارت جزبه ،روش نیا در. کندیم کمک یسازادهیپ کار در کاربر به

 .باشد آشنا مجلس یکار یندهایفرا با کندیم را کار نیا که یکس است مزم البته .ستین

نفر  کی که ستا آن مستلزم نیا و شوند ذکر شدهضبط لیفا در یدرستبه سخنرانان نام حتما  که داشت توجه دیبا

 لفظبهش لفظگزار ۀتی که فایل صوتی مبنای اصلی تهیثبت کند. وق در جلسه حضور داشته باشد و این اطالعات را

 و ،کنندیم کار یخوببه و اندشده وصل درست هاکروفونیم که شود حاصل نانیاطم شهیهم دیبا ،ردیگیم قرار

 . باشد داشته وجود یفن مشکالت بروز صورت در هشداردهنده و یبانیپشت ستمیس کی دیبا

 ضبط دستگاه کی .است انجامقابلِ  یافزارسخت امکانات نیترساده با لفظبهی لفظهاگزارش ۀیته یبرا روش نیا

 کار انیجر تیریمد یافزارهانرم از استفاده. کندیم تیکفا کار نیا یبرا یمعمول وتریکامپ کی و تالیجید صوت
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 عیتوز تیریمد کار تا میکنیم هیتوص را هاآن از استفاده راهنما نیا در هرچند ،است یاریاخت روش نیا در هم

 . شود انجام ترمنظم و ترراحت ستیپیتا نیچند نیب یصوت یهالیفا مختلس یهابخش

نرم به یازین نه ؛است یترساده یافزارنرم امکانات ازمندین یصوت لیفا کردنادهیپ روش ،ذکرشده یهاروش نیب از

 .یسینوتند افزارنرم به ازین نه و هست متن به صوت لیتبد افزار

 شرح داده شده است: کار با این روش در مجلس نمایندگان مراکش ۀویش ،ریز کادر در

 4-1 کادر

 مراکش ندگانینما مجلس در جلسات گزارش متن یسازادهیپ ندیفرا

 

 :است ریز یهابخش شامل (TranscriPro) کشور نیا مجلس در استفادهموردِ یسازادهیپ ستمیس

 

 ؛جلسات گزارش یسازادهیپ مسئول ستیپیتا نفر هشت 

 ؛است آن یریگغلط و متن ینیبازب مسئول که بررس کی 

 از انتشار است. قبل گزارش یینها دییأت مسئول که راستاریو کی 

 کار زیم هشت و داده گاهیپا سرور کی برنامه، سرور کی ،یصوت روراین سیستم شامل یک سِ ،در بخش فنی هم

مخصوص  ۀژگذروا و یکاربر نام با هاستیپیتا ،جلسه شروع در: است بیترت نیا به یسازادهیپ ندیفرا. است

 یهابخش به را یصوت لیفا ،کندیمسرور صوتی شروع به ضبط  ،با شروع جلسهشوند. میخودشان وارد سیستم 

ها را به سرور و آن ( ... ای قهیدق ده پنج، سه،: است سیتعرزمانی آن از پیش قابلِ  ۀباز) کندیم میتقس ترکوچک

 یمتن یهالیفا نیهم ن برنامه سرور .فرستدمیفرستد. سرور برنامه هر بخش را به یک تایپیست میبرنامه 

 را شده با فایل صوتی آنمتن تایپ ۀسیمقا با که فرستدیم بررس یبرا را هاآن و کندیم یگردآور را شدههیته

 کندیم دییأت را ییانه متن و مقابله را هالیفا راستاریو. فرستدیم راستاریو یبرا را آن سپس و کندیم یریگغلط

نتشر اینترنت م روی داخلی و ۀشبک در گزارش نیا سپس. شودیم ضبط داده گاهیپا در کار نیا حاصل که

 شود.می

 . شودیم رهیذخ MP3 قالب در یصوت یهاشود و فایلمیتهیه  Microsoft Word ۀفایل متنی در برنام

 .شودیم آماده جلسه انیپا از بعد قهیدق یس تا ستیب مدت ظرفنشده( شیویرا ۀ)نسخ گزارش ۀاولی ۀنسخ

 

  



32 

 

 متن به صوت لیتبد افزارنرم

تبدیل گفتار »عنوان  با راهنما نیا در که ،آن نوع کی. دارد وجود متن به صوت لیتبد یافزارهانرم از یمختلف انواع

کار  به یمعمو یفضاها در تواندیم که است یافزارنرم شود،یم ادی آن از «گفتار صیتشخ افزارنرم» ای «به متن

 ادامه افزارهارمن از نوع نیا تیفیک بهبود یبرا تالش نکهیاتواند صدای فرد خاصی را تشخیص دهد. بامیاما ن ،رود

کار برد.  به سمجل جلسات از لفظبهگزارش لفظ ۀیته یبرا را هانآ بتوان که ستندین قیدق قدرآن هنوز اما دارد،

 صحبت یمتفاوت یهاتلفظ و هالهجه با که هستند یندگانینما معموم  ،مجلس یهاو کمیسیون میدر جلسات عمو

 دیبا ،کنند کار رتقیدق و بهتر نکهیا یبرا ،افزارهامنر نیا. است ادیز هم ی یمح یسروصداها معموم  و کنندیم

 .کندیم تکرار را یصوت لیفا در شدهکه جمالت ضبطصی تنظیم شوند فرد خااساس صدای  بر

. شودیم ادی «متن کردنافزار دیکتهنرم»عنوان  با آن از راهنما نیا در که هست زین افزارهانرم نیا از گرید نوع کی

از  استفاده با توانیم هم ترشلوغی هادر محیطاما ، روندکار می به آرام و بسته ی یمح در معموم  افزارهانرم نوع نیا

و با این  ردکاساس صدای یک فرد خاص تنظیم  بر توانیم را افزاراین نرم ها استفاده کرد.ماسکی مخصوص از آن

ادعاهای م رح .دهدیص را تشخ ،تلفظ او ۀنحو و لهجه مانند ،گفتن خاص آن فردسخن ۀنحوتواند میافزار نرم ،کار

 ادعا هاستمیس نیا فروشندگان که یدقت زانیم معموم  و است متفاوت هاستمیس نیا دقت زانیم مورد در شده

 میتنظ با که اندگفته کشورها از یبرخ مجالس هرچند. کنندیم تجربه کاربران که است یزیچ از بامتر کنندیم

 اند.خوبی دست یافتهخیلی دقت اساس صدای گزارشگران به س ح  بر افزارنرم نیا مدوام

نرم نیا از استفاده با که گفتند سیمور کشور مجلس کارمندان ،2012 سال یمجاز پارلمان یجهان کنفرانس در

افزار )شرکت نرم ۀاند که همان میزانی است که فروشنددرصد رسیده 99  تا 98 حد در یدقت زانیم به افزار

Nuance )متن به صوت لیتبد یهایفناور از استفاده که اندگفته هم کشورها از یبرخ مجالس. بود کرده ادعا، 

 و سنا لسمج. است کرده ترعیسر و ترراحت را لفظبهلفظ یهاگزارش به جلسات ییدئویو یهالیفا کردننکیل

 ندگانینما مجلس در .دنکنیم استفاده متن کردنکتهید یافزارهانرم از که ستهاسال ایتالیا ندگانینما مجلس

 آن ،ساعت دچن ظرف و دکننیم هیته را جلسات لفظبهگزارش لفظ ۀاولی ۀنسخ روش نیا از استفاده با ،کشور نیا

 کردنکتهید یاافزارهنرم تیفیک یبررس یبرا یشیمایپ هم ایتالیا یسنا مجلس. دهندیم قرار تشانیساوب یرو را

 را Nuance شرکت محصول  Naturally Speaking PROافزارنرم ،هااساس این بررسی بر و داده انجام متن

 اند.گزارش جلساتشان انتخاب کرده ۀخالص ۀیته یبرا
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 4-2 کادر

 متن کردنکتهید و گفتار صیتشخ یافزارهانرم تیفیک یابیارز

 

 ۀیته یبرا گفتار صیتشخ یفناور از( 1993 سال از) ستهامدت که است یمجالس از یکی ایتالیا یسنا مجلس

 ۀسیقام و یبررس به ایتالیا یسنا مجلس ،2008در سال . کندمیگزارش جلساتش استفاده  ۀنویس خالصپیش

نرم هم وفتار گافزارهای تشخیص این بررسی هم نرمافزارهای تبدیل گفتار به متن موجود در بازار پرداخت. نرم

 باهم ار هاآن متیق و استفاده سهولت ص،یتشخ دقت زانیم و گرفتیم دربر را متن کردنکتهید یافزارها

 در رگفتا صیتشخ یافزارهانرم دقت زانیم هم هنوز ،گرفتهصورت یهاشرفتیپ وجود با .کردیم سهیمقا

از  اما برخینظر سهولت استفاده هم هنوز جای کار دارند.  ازو  استدرصد  80 ریز پرسروصدا یهاطیمح

درصد(  99تا  98وجود قیمت ارزان، میزان دقت بامیی داشتند )حدود  با که بودند متن کردنافزارهای دیکتهنرم

 ها هم آسان بود و نیاز به آموزش زیادی نداشت.و کار با آن

 

 یفناور نیا خواهندیم که یمجالس ،دنباش متیقگران است ممکن متن کردنکتهید یکاربرد یهاافزارنرم ازآنجاکه

 .کنند استفاده هاآن بازمتن یهانمونه از توانندیم کنند امتحان را
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  جلسات گزارش پردازش؛ مپنج بخش

 

 مقدمه

 ۀمل افزودن هاین فرایند شام از چاپ و آرشیوسازی است. شیپ هاگزارش یینها یسازآماده و پردازش سومْ ۀمرحل

 و هارسشپ شرح ،شدهبیتصو نیقوان متن مانند یمدارک و اسناد با لفظبهگزارش لفظو تلفیق  اطالعات جانبی

 در مراحل تمام در هاگزارش پردازش ندیفرا البته. است انتشار یبرا یینها ینیبازب و جلسه در شدهم رح اظهارات

 یینها شرگزا تدق و لیتکم از تا ردیگمیبیشتر مرکز توجه قرار  ،از انتشار پیش ۀمرحل نیا در اما است، انیجر

 . شود حاصل نانیاطم

 کارمندان لهازجم هستند، لیدخ هم یگرید افراد ،بر گزارشگران و ویراستارانعالوه ،پردازش ۀمرحل در معموم 

 یناورف و ارتباطاتکارمندان بخش ، جلسات و شرح مصوبات هستنددستور اسنادی مانند ۀیته مسئول که مجلس

از یک  شیب با یمجالس در. هاگزارش یینها دییأت مسئول ارشد راستارانیو و انتشارات بخش کارمندان اطالعات،

 را ییهاستمیس دیبا IT بخش نیمسئول. است مرحله نیا مهم یهاکار مترجمان هم یکی از بخش ،میزبان رس

 . کند یبانیپشتشان این واحدهای دخیل در انجام وظایف ۀهم از که کنند فراهم

 

 یگذاراستیس به مربوط مسائل

این  شامل گذاری در این زمینهمربوط به سیاست ۀبر است. مسائل عمدو هزینه برزمانها پردازش گزارش ۀمرحل

 چه به زارشگ ؛شود گنجانده یینها گزارش در دیبا لفظبهلفظ گزارش متن جزموارد است: چه اطالعات دیگری به

 چه در هاگزارش ؛شودیم منتشر نیآنال هم و یچاپ صورت به هم یینها گزارش ایآ ؛شود منتشر دیبا یسرعت

 گرفته هاهنیزم نیا از کیهر در که یماتیتصم. شوندیم ینگهدار مدت چه و شوندیم ویآرش و رهیذخ ییهاقالب

 .زد تیاولو نییتع و انتخاب به دست هاآن نیب دیبا یگاه و گذاردثیر میأتهم موارد  ۀیبق بر شودیم

 یینها گزارش شدنآماده سرعت بر تواندیم شودیم اضافه یینها شگزار به که یاسناد حجم و تعداد مثال، یبرا

 زانیم بر تواندیم تعاملیو  آنالین ۀنسخ ۀبه ارائ تصمیمقبل آماده شده باشند.  ازاین اسناد اینکه  مگر بگذارد، ریثأت

 در. بگذارد ریتأث گزارش یینها یسازآماده سرعت بر طورنیهم و شود اضافه گزارش به دیبا که یایجانب اطالعات
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 کرد محدود را یینها گزارش در ذکرشده اسناد تعداد دیبا ای ،باشد گزارش عیسر انتشار بر دیکأت اگر صورت، نیا

گزارش را منتشر کرد و بعد  موقت ۀنسخ ابتدا دیبا نکهیا ای ،(داد ارجاع هاآن به ،کامل متن آوردن یجابه ای)

هم روی سرعت  نیز فایل صوتی یا تصویری از جلسات ۀآن کرد. تهیشدن جایگزین از آماده گزارش نهایی را پس

 یهالیفا با را یمتن لیفا میباش داشته قصد اگر مخصوصا  گذارد،یم ریثأت ازینموردِ یمال منابع زانیمبر کار و هم 

 .میکن نکیل یریتصو و یصوت

ده باشد، فراهم نش شیرا که ممکن است از پ یکه اسناد دهندیم اجازه ندگانینما به مجالس از یبرخ نیهم ن

 است یگذارستهم موضوعی مربوط سیا ،کاری مجاز است یا نهاینکه آیا چنین  اضافه کنند. ییبعدا به گزارش نها

 . دیایب گزارش در سند کامل متن باشد قرار اگر خصوصبه مزم، منابع و امکانات به مربوط یموضوع هم و

 

 یتیریمد مالحظات

 یاسن مجلس در مثال  ست. هاپردازش گزارش ۀمرحل در عمده یتیریمد مسائل از یکی یسازمان یهاتیمسئول

 لس،مج اطالعات واحد مشترک کار حاصل ،ردیگیمسایتشان قرار که روی وب ،نهایی گزارش ۀنسخ ،ایتالیا

عضا را اظهارات ا و واحد گزارشات مجلس است. واحد گزارشات ی مختلسهاکمیسیون ۀ، دبیرخانمجلس ۀرخانیدب

بات، سناتورها مصو ۀدربار مزم یجانب عاتاطال و اسناد گرید دفاتر و واحدها و کندیمثبت  میعمو ۀدر حین جلس

ز آن گزارش نهایی دهند که واحد گزارشات با استفاده امیمرکزی قرار  ۀدر یک پایگاه دادشده را و اقدامات انجام

 .کندیمرا تهیه 

 مشارکت باهممهم دیگری هم دارند، اما همگی  یهاگزارش جلسات مسئولیت ۀیته جزبه  واحدها نیا نکهیا با

 ۀارائکردن و مجلس مسئول آماده ۀرخانیدب مثال  .شود آماده موقعبه و معتبر ق،یدق گزارش کی تا کنندیم

ها حاصل کار آناسناد مرتبط است.  ۀها مسئول ارائکمیسیون ۀو دبیرخان دستورجلسه پیش از شروع جلسه است

 و اهداف نیا تمام یبرا که شوند رهیذخ و ینامگذار آماده، یاوهیشبه دیبا ،نیبنابرا .دارد یمختلف یکاربردها

 را متفاوت یهاخواسته نیا کردنبرآورده کارمندان از یبرخ ،ییهاتیموقع نیچن در. باشد استفادهقابلِ  کاربردها

 لیتحو یبرا معموم  موقع آن به نمایندگان هستندبه ۀارائ و جلساتدستور ۀیته مسئول که یگروه .ابندییم دشوار

 اهمجلسه را طوری فراین خواسته که دستور ممکن است حس کنند ،نتیجه در .هستند فشارتحت کارشان موقعِبه

 مسائل گونهنیا. هاستآن دوش بر یااضافه بار باشد استفادهگزارش جلسات نیز قابلِ ۀکنندهیته میت یبرا که کنند

 تا دهند رییتغ را شانیکارها انجام یقبل یهاوهیش شودیم خواسته کارمندان از که شودیم م رح یزمان ژهیوبه
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 رانیمد خاص توجه ازمندین یمسائل نیچن .باشد استفادهقابلِ  هم مجلس یواحدها گرید یبرا کارشان حاصل

 .رندیبپذ و کنند درک را یهمکار لزوم سازمان یهابخش تمام تا ستهاواحد

. باشد شتهدا توجه آن به مربوط یهاتیحساس و مسئله نیا به دیبا هم مجلس ارتباطات یفناور و اطالعات دفتر

 یطراح انیجر در فعامنه کاربران که ابندی نانیاطم و باشند آگاه یکار یندهایفرا از یخوببه دیبا آن کارمندان

 کارکنان .نندک یبانیپشت متعارض گاه و متعدد یکار یهاتیواول از بتوانند هاستمیس نیا تا دارند نقش هاستمیس

 کارشان لیتسه در هاآن به کنند حس کاربران که کنند یطراح را ییهاستمیس کامل مهارت با دیبا بخش نیا

 .کنند لیتحم هاآن بر یاضاف یفیوظا نکهیا نه ،کنندیم کمک

 کاربرانِ  از ینف یبانیپشت کردنفراهم ،شود هیته یمک فرصت در و سرعتبه دیبا جلسات گزارش معموم   ازآنجاکه

 بتوانند ات باشند دهید آموزش یخوببه دیبا یفن یبانیپشت بخش کارمندان. دارد یادیز تیاهم کار نیا مسئول

اشند. بدسترس دراز انتشار گزارش نهایی همیشه  شیپ تا دیبا و کنند حل سرعتبه را کاربران یفن مشکالت

به. شود انجام برانکار با کینزد یهمکار با دیبا افزارهانرم یارتقا و آموزش کاربران هم اهمیت بسیار زیادی دارد

 وجود کاربران آموزش یبرا یکاف فرصت که شود انجام یزمان در دیبا افزارهانرم و هاستمیس یارتقا و یروزرسان

 . فتدیب عقب هاآن کار نکهیا بدون ،باشد داشته

 شیافزا در س وح بامی مجلس وجود داشته باشد. ،هاتعهد سیاسی به بهبود سیستم ، ضروری است کهنهایت در

یت مقامات از حما که صورتی درتنها  اما است تحول و رییتغ جادیا یبرا یخوب یهازهیانگ یکارآمد و تیشفاف

 بامی مجلس برخوردار باشند. 

 

 یفن یراهکارها

 به ازین آن تالزاما ازجمله. است یفن یبانیپشت ازمندین و متعدد ییهاگام و مراحل شامل جلسات گزارش پردازش

برای مدیریت این  ت.اجزای مختلس گزارش اس ۀریذخ و یسازکپارچهی ،ینیبازب ،یسازآماده و کار انیجر تیریمد

 خودشان خاص یافزارهانرم گرید یبرخ و کنندیم استفاده بازار در موجود یافزارهابرخی از مجالس از نرم ،فرایندها

 بازار در ودوجم یافزارهانرم از کیبلژ یسنا مجلس و پرتغال ندگانینما مجلس ،مثال یبرا .کنندیم یطراح را

 .دنشو شانیازهاین با متناسب تا اندداده هاآن در یراتییتغ هرچند اند،کرده استفاده
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 5-1 کادر

  کیبلژ یسنا مجلس ستمیس

CourtSmart اده گزارش جلساتش استف ۀیته یبرا آن از کیبلژ یسنا مجلس که است یتجار افزارنرم کی

 یبرا هک دارد کار انیجر تیریمد یبرا یبخش زین ویک سیستم ضبط صوت دیجیتال  CourtSmart کند.می

 یخاص یابزارها اما ،شوداستفاده می Wordافزار  رود. برای ویرایش متون از نرمکار می هب سیوظا صیتخص

 متن رخودکا ارسال و آرا ثبت مانند ییهاتیقابل و دهدرا گسترش می Wordکار  ۀدامن که شده یطراح

 یرو یزمان کد جادیا امکان به توانیم افزارنرم نیا یهاتیقابل گرید از. دارد هاآن به را ندگانینما یسخنران

 . کندیم ترآسان را یصوت یهالیفا یسازادهیپ مسئول کاربران کار که کرد اشاره یصوت لیفا

 

 

 5-2 کادر

  پرتغال ندگانینما مجلس ستمیس

 کی یبرگزار با ،ابدیب یمناسب افزارنرم نتوانست شبازار در موجود یافزارهانرم انیم در که ،کشور نیا مجلس

 تمسیس نیا .کرد انتخاب Xtream شرکت توسط را Mediabox نام به یستمیس سرانجام یالمللنیب ۀمناقص

سازی اصیاختصکه به میزان زیادی برای پاسخگویی به نیازهای خاص این مجلس طراحی شده  ماژومر صورتبه

 از هینما و کاتالوگ جادیا ،یصوت یهالیفا (encoding) یرمزگذار افزارهای این نرمقابلیتازجمله شده است. 

 نیا یهاتیمز از یکی. است یینها انتشار و یصوت یهالیفا یسازادهیپ تیریمد س،یوظا یزمانبند ها،گزارش

 . شود کنترل نفر کی توسط و شود تیریمد دور راه از تواندیم که است نیا ستمیس

 

 شامل ،ندیفرا حلمرا تمام از کار انیجر تیریمد یافزارهانرم ،مجالس نیا یهردو در که است نیا توجهقابلِ ۀنکت

 . کندیم یبانیپشت ،انتشار و پردازش ،یسازادهیپ ،ثبت

 .انددهکر یطراح را خودشان خاص یافزارنرم یهامستیس که هستند یمجالس جمله از لیبرز و دانمارک مجالس
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 5-3 کادر

 های دیجیتال در مجلس دانمارکگزارش ۀیته یبانیپشت ستمیس

ده و هدف آن ش طراحیهای مجلس دانمارک گزارش ۀیته دفتر یبرا خاص طوربه VLOS افزارنرم

 ۀی تهیافزار ابتدا فقط برااین نرم های آن است.ها و کاستن از کاغذبازیگزارش ۀسازی فرایند تهیدیجیتال

 فهیوظ و بودند افزاراین نرمسازی سه گزارشگر جزو تیم کاری پیاده رفت.کار می به میعمو جلساتهای گزارش

 توجه دیجد ارافزنرم نیا یطراح در یخوببه مجلس گزارشگران یکار مراحل تمام به که ابندی نانیاطم داشتند

 . شدیم هیته یسنت یهاروش به قبال  که ستا ییهاگزارش همان حد در کامال   آن یخروج و شودیم

 ترنهیبه یلشکبه ندیفرا نیا که شده یطراح یطور و شده لیتحل کار انیجر ندیفرا کل ،ستمیس نیا یطراح در

 یدست یهاوهیش ستمیس نیاارائه شود.  دخیلعوامل  ۀهم سیوظا از روشن یفیتعر و رود شیپ تریمن ق و

 یمتن لیفا. ستا کرده جلسات گزارش تالیجید ثبت به لیتبد را یسیتندنو کمک به ای یعاد یبردارادداشتی

ها نیز با این فایل ۀشدادهیپ متن ،بعد و شودیم نکیل آن به مربوط یصوت یهالیفا با خودکار طوربه شدههیته

 شود. آن تلفیق می

VLOS بر یمبتن یافزارنرم Microsoft SharePoint های مجلس گزارش ۀیته دفتر یازهاین با که است

 به باهم را اسنادشان دهدیم امکان کاربران به که است یمشارکت پلتفرم کی SharePointسازگار شده است. 

 به که کندیم جادیا یکار یفضا کی جلسه هر یبرا VLOSهم کار کنند. آنالین با صورتبه و بگذارند اشتراک

 آماده یینها شگزار تا دهند انجام گزارش یرو را خودشان کار هرکدام دهدیم امکان مختلس سیوظا با یکاربران

 . شود

 

 5-4 کادر

 لیبرز ندگانینما مجلس ستمیس

Sitaq لفظ بهلفظ یهاگزارش ثبت ندیفرا تیریمد یبرا خاص طوربه که است سوم نسل یافزارنرم ستمیس کی

شگران برای پاسخگویی به نیازهایی که گزار این سیستم دقیقا از جلسات مجلس برزیل طراحی شده است. 

 تیریمد و ینیبازب تا ثبت از ،کار انیجر مراحل تمام Sitaq .است شده یطراح بودند کرده اعالم مجلس

بههای لفظنشده گزارشاولیه و بازبینی ۀنسخ ،افزاربه کمک این نرمآورده است. خودکار در صورتبه را ،هاگزارش

لزوم  صورت در هاونیسیکم جلسات گزارش. شودیم آماده قهیدق یس مدت ظرف مجلس یمعمو جلسات از لفظ

 ینیبازب انیجر در جیرتدبه. خالصه و کامل متن: شودیم هیته نسخه دو در لفظبههای لفظگزارششود. تهیه می

داده راتییتغ که مکانا نیا با ،گیردسایت قرار میروی وبآنالین  صورتبه بالفاصله شدهآماده یهانسخه ،متن

به ملکا گزارش مختلس یهابخش. شوندیم حذف ماه سه از بعد یموقت یهانسخه نیا. شود مشخص شده

شود که ظرف دو ساعت بعد از ذخیره می PDFشود و در قالب یک فایل مقابله و تلفیق میخودکار  صورت

 . است انتشارگزارش جلسه قابلِمیرس ۀنسخ عنوانبه ،پایان جلسه
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 و گزارشگران) کاربران نقش ،کار انیجر تیریمد یهاستمیس نیا تمام سیتوص در که است توجهقابلِ  نکته نیا

برای سبب،  همین به و است مهم اریبس ،هستند جلسات از لفظبههای لفظگزارش ۀیته مسئول که ،(راستارانیو

 .است یضرور ITو واحد  هاگزارشیۀ تهکاری نزدیک بین دفتر  ۀراب ها، سازی تهیۀ گزارشفرایند اتوماتیک

 ها بر استانداردهای باز یاآن ۀیتک ،دیآیبرم هاستمیس نیا به مربوط حاتیتوض از که ،مهم نکات گرید جمله از

 یهاارشگز نکهیباوجودا که است گفته دانمارک مجلس ،مثال یبراباز است. افزارهای متننرم ،امکان صورت در

 کار نیا که شودیم رهیذخ XML قالب در آمدهدستبه لیفا اما ،شوندیم هیته MS Word افزارنرم با لفظبهلفظ

 کی CourtSmart اگرچه که است گفته هم کیبلژ یسنا مجلس. کندیم فراهم را یبعد یهاپردازش امکان

که امکان استخراج کنند استفاده می MySQLمتن باز  ۀداد گاهیپا افزارنرم از هاآن اما ،ستین باز متن افزارنرم

این سیستم هم نین کند. در کارهای دیگر فراهم میمجدد  ۀاستفادرا برای  CourtSmart ۀاطالعات از پایگاه داد

 .کندیم یبانیپشت ،(ییدئویو یهالیفا یبرا باز یاستاندارد) Ogg/Vorbis مانند ،باز یاز استانداردهای

رمن از شیکارها از یبخش یبرا که است یبیترک مدل کی دانمارک مجلس در شدهیطراح یافزارنرم ستمیس

 افزارمنر و تالیجید ضبط یبرا MURF افزارنرم مانند ،کندیم استفاده بازار در موجود یتجار یافزارها

SpeechMagic به زین جلسم نیا ازینموردِ یافزارهانرم از یبرخکردن متن. طریق دیکته از یسازادهیپ یبرا

 ها طراحی شده است. خاص برای خود آن طور

ز تمام مراحل و نیافزارهای متن باز متمرکز است خاص بر استفاده از نرم طوربه که ییهاستمیس از نمونه کی

 .است BungeniTranscribe افزارنرم ردیگیم برپردازش گزارش جلسات را در
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 5-5 کادر
BungeniTranscribe  

BungeniTranscribe ده با استفا گزارش جلسات مجلس است که ۀیته تیریمد یبرا یافزارنرم راهکار کی

 را مجلس یریوتص و یصوت و یمتن یهاگزارش انتشار و ینیبازب ،یسازادهیپ مراحل تمام ،از سیستم متن باز

 . کندیم فراهم مجلس نیا یبرا را کپارچهی کامال  و ساده یراهکار BungeniTranscribe .کندیم یبانیپشت

 :است شده لیتشک بخش دو از Bungeni افزارنرم در یصوت یهالیفا یسازادهیپ به مربوط ماژول

 جلسه یصوت لیفا یسازادهیپ کار آن از استفاده با که کاربران یبرا یمچندپلتفر مستقل شنیکیاپل کی 

 .دهندیم انجام را

 کندیم لیتسه را شدهادهیپ متن انتشار و ینیبازب کار هم ستمیس نیا گرید ماژول کی. 

 شود که با چند دسته از افراد دخیل ها وارد یک سیستم مدیریت جریان کار میگزارش ۀشدادهیپ متن

.  ... و ندگانینما ،ارشد راستاریو متن، ینیبازب مسئومن راستاران،یو با جملهوکار دارد، ازدر این فرایند سر

 ،کل در. است میتنظاساس نیازهای خاص هر مجلسی قابلِ بر Bungeniافزار مدیریت جریان کار نرم

 دهند:ها را پوشش میافزارهای مدیریت جریان کار این حوزهنرم

 جلسات یزمانبند ثبت ؛یزمانبند. 

 به کار از یخشب ،جلسه هر یصوت لیفا یسازهادیپ یبرا :یصوت لیفا یسازادهیپ یبرا یکار نوبت جادیا 

 .ابدییم اختصاص کارمندان از کیهر

 شوندیم ستمیس وارد ناخودش وتریکامپ از یسازادهیپ مسئول کارمندانِ از کیهر ؛یصوت لیفا یسازادهیپ 

توانند مینیاز  صورت در هاآن. دارندیبرم شده نییتع هاآن یبرا که را یریتصو/یصوت لیاف از یبخش و

سازی آن را مستقیما  در سیستم پیاده ،صوتی را کم یا زیاد کنند. بعد از پایان کارسرعت پخش فایل 

Bungeni کنندیم ثبت. 

 نانیاطم آن دقت و یتدرس از تا شودیم انجام شدهادهیپ متن ینیبازب کارِ ،مرحله نیا در مقابله؛ و ینیبازب 

 شودیم سیتعر مجلس در متن ینیبازب یبرا که یمراتبسلسله س وح از Bungeni افزارنرم. شود حاصل

 .کندیم یبانیپشت

 افزارنرم در شانیکار یفضا از توانندیم ندگانینما ندگان؛ینما توسط شدهادهیپ متن ینیبازب Bungeni 

 ای در مورد آن دارند، م رح کنند.متن گزارش را ببینند و اگر نظر یا نکته ۀشدآماده ۀنسخ

 شود و در قالب فایل آنالین منتشر می صورتیید نهایی، بهأاز ت انتشار؛ متن گزارش جلسه، پسXML ،

ODT  وPDF شودیم ارسال زین چاپخانه به یکاغذ چاپ یبرا. 

 

 جلسات گزارش پردازش یبرا مختلس یکشورها مجالس در استفادهموردِ یهاستمیس از که ییهامثال به توجه با

شده در این راهنما را ارائه داد. خالصه فهرستی از الزامات فنی و کاربردی کلی توصیه طوربه توانیم ،شد م رح
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توانند گزارش جلساتشان را تهیه کنند، اما هریک ها هم میاین قابلیت ۀهرچند بسیاری از مجالس بدون داشتن هم

 .برود شیپ کارآمدتر و ثرترؤم شکلیکنند این فرایند بهمزایایی دارند که کمک می این موارداز 

 کلی طوربه یکاربرد و یفن الزامات

 العات جانبیکردن اسناد و اطیک سیستم مدیریت جریان کار برای تقسیم وظایس، زمانبندی اجرای کار، وارد .1

 ؛یسازادهیپ یبرا گزارش مختلس یهابخش اختصاص و

 جلسه در ندگانینما اظهارات و هایسخنران ثبت یبرا صدا تالیجید ضبط ستمیس کی .2

  ؛جلسه نیح در هایسخنران ثبت یبرا یوتریکامپ یسیتندنو ستمیس کی ای/و

  ؛متن به آن لیتبد و شدهضبط یصوت یهالیفا یسازادهیپ یبرا یروش .3

اساس  بر حا  یترج ،دهند انجام هم را هالیفا کردنتگ کار بتوانند که یپردازواژه و شگریرایو یافزارهانرم .4

 ؛XMLاستانداردهای باز و 

 ؛جلسه از بعد و نیح قبل، ،یینها و یموقت گزارش در یجانب اطالعات قیتلف و ثبت .5

ساعت  مقرر )چند در مهلتمختلس )چاپی و آنالین(  هایقالبگزارش در  ۀارائ و یبندصفحه از یبانیپشت .6

 ؛(و نهایی میساعت برای گزارش رس 24 برای گزارش اولیه و

 ؛لزوم صورت در ،یریتصو ای یصوت یهالیفا با هاگزارش یمتن یهالیفا یسازکپارچهی از یبانیپشت .7

 ؛لزوم صورت در ؛پشتیبانی از چندین زبان .8

 و تالیجید اطالعات و اسناد آسان یابیباز و کردنیک سیستم مدیریت اسناد و محتوا برای ذخیره .9

 ؛ای زیادی داردافزار مدیریت جریان کار که مزایسازی آن با یک نرمیکپارچه ،لزوم صورت در

ازیابی و بکار کار روند و  به اشتراک وظایس ۀشبک کی در بتوانند که متن شیرایو یتخصص یافزارهانرم .10

های مدیریت جریان کار و مدیریت اسناد و محتوا کردن اطالعات جانبی را نیز انجام دهند و با سیستموارد

 ؛تلفیق شوند

 ارتباط و اطالعات نگذاشتاشتراکوظایس و بهو تقسیم داخلی که کار توزیع  ۀشبک کی یهارساختیز .11

 ؛کند لیتسه را مختلس یکار یفضاها از یکاربران انیم

  ؛باشند سازگار موجود یهارساختیز با که ییافزارهانرم و افزارهاسخت .12

 یهاستمیس جادیا هم و یسازمان یزیربرنامه هم ،کار روند در اختالل جادیا از یریشگیپ یبرا یزیربرنامه .13

موقع به ۀیته از مانع کار یهابخش از یکی در اختالل جادیا نکهیا از افتنینانیاطم یبرا یبانیپشت و یتیامن

 گزارش جلسه و انتشار آن نخواهد شد.
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 جلسات گزارش ینگهدار و انتشار؛ مشش بخش

 

 مقدمه

بندی نهایی، انجام صفحهاز  پس و آن دقت و یدرست از نانیاطم یبرا جلسات گزارش ینیبازب و مقابله از پس

 ۀمرحل در اما د،کننیم منتشر هم را ی موقتیهاانتشار هستند. گرچه برخی مجالس ابتدا گزارش ۀآماد هاگزارش

 شامل معموم  نسخه نیا. شودمیگزارش برای اعضای مجلس و عموم مردم منتشر  میرس ۀانتشار است که نسخ

 جلسه، در شدهامانجاقدامات شرح ای از خالصه ۀعالوبه ندگان،ینما اظهارات و هایسخنران لفظبهلفظ گزارش متن

 .است جلسه در اتخاذشده ماتیتصم و اخذشده یآرا استفاده،موردِ اسناد

 نیچند در زارشگ یکاغذ انتشار آن شکل نیترییابتدا و نیتراست. ساده میمه ۀمسئل گزارش انتشار قالب انتخاب

 ،ی موبایلهافناوری ۀحوزدر  هاپیشرفت ۀو با ادام اینترنت در بسیاری از کشورها ۀندیفزا گسترش با اما. است نسخه

 یمقد نینچ برداشتن البتهتلقی شود.  میمعتبر و رس ۀنسخ آنالین ۀنسخ مجالس، از یاریبس در که ستین دیبع

آن به یمدائ یدسترس و هاگزارش ینگهدار و ویآرش اعتبار، دییأت ت،یامن نیمأت یبرا ییهاستمیس جادیا ازمندین

 .هاست

 برعالوه؛ ستوجود آمده ا به های دیگری هم برای انتشار گزارشهامتنی، روش ۀنسخ برعالوه ،یفناور شرفتیپ با

سترسی دصوتی و تصویری آنالین و نیز ایجاد آرشیو صوتی و تصویری برای  ۀتلویزیونی، پخش زند ۀزند پخش

 هم کنار رد یریتصو و یصوت ،یمتن یهاقالب اگر شد، اشاره که قبال  طورهمان. ستهااین روش ۀجمل از مخاطبان

 حال،نِیدرع اما .ردیگیمیی غنی و بسیار مفید از جلسات پارلمانی در اختیار مخاطبان قرار هاکار روند، گزارش به

 یهایگدی یپ هم و دهدیم شیزااف را هانهیهز هم مختلس قالب نیچند در هاگزارش انتشار ستمیس کی جادیا

 کند. میبرابر  چند را هاگزارش انتشار ندیفرا یفن

که  طوریهاست، آرشیو و نگهداری آن ۀنحو میامواجه آن با که یگرید مهم ۀمسئل، هااز انتشار گزارش پس

 شدهچاپ اسناد ینگهدار یهاروش. باشند داشته یدسترس هاآن به یآسانوقت که بخواهند بتوانند بهمخاطبان هر

 هنوز تالیجید یهاقالب در اسناد از ینگهدار یهاروش نیبهتر اما. اندجاافتاده و مشخص ییهاروش

. است یضرور موارد جزو ،(XML) مانند ،باز یهاداستاندار ازچند استفاده بررسی و توسعه است، هر حال در

 و توسعه است. تحول الح در دائم زین یریتصو و یصوت یهالیفا وکردنیشآر یهاروش و هاداستاندار
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 یگذاراستیس به مربوط مسائل

 نیترمهم. شودیم م رح یگذاراستیس به مربوط مسائل یبرخ ،هاگزارش انتشار یهاروش و هانهیگز شیافزا با

 ۀسخن ،مجالس شتریب در نکهیباا. شد اشاره آن به هم 3 بخش در ،شتریپ که است میرس ۀنسخ نییتع هاآن

تری دارد و دیجیتال و آنالین کاربرد بیش ۀنسخ هم مجالس از یبعض در اما شود،یم یتلق میرس ۀنسخ شدهچاپ

آنالین  ۀاند و فقط نسخچاپی را کنار گذاشته ۀنسخ کال   مجالس از یبرخ. است شده نییتع میرس ۀنسخ عنوانبه

 ۀخالص یول ،کنندمیکاغذی چاپ و منتشر  صورتبه را کامل گزارش گرید یبرخ. کنندیم منتشر را هاگزارش

 هم نتشایساوب در نیآنال صورتبه کنندیم چاپ مجلس میرس ۀیی را که در نشریهاگزارش جلسات یا بخش

 نیا هنوز ند،ارفته جلساتشان گزارش یکاغذریغ انتشار سمتبه یکلبه که هستند یمجالس نکهیباا. گذارندیم

 .است افتهین تیعموم چندان کردیرو

 روزبه سرعتهب و مرتب که دارد یتیساوب مجلس یوقت. دارد ییایمزا انتشار یبرا نیآنال و تالیجید روش انتخاب

 جستجو، امکان ،نیبراچاپی است. عالوه ۀنسخ انتشار از ترنهیهزکم اریبس هاگزارش نیآنال انتشار شود،یم

 گرید از طمرتب اطالعات و اداسن به دادنو امکان لینک نمایش متن در صفحه ۀویش یبرا مختلس یهاانتخاب

اشاره که  طورآسان و نیز دوام آن است. اما همان کاغذی هم دسترسی ۀمزیت نسخآنالین است.  ۀنسخ یایمزا

شیپ جهان، رسراس در لیموبا یارتباط یهاهمراه با پیشرفت فناوری ،نفوذ اینترنت ۀدامن میبا گسترش دائشد، 

 کنندیم نییتع جلساتشان گزارش میرس ۀعنوان نسخآنالین را به ۀنسخ که یمجالس تعداد که شودیم ینیب

 شانینگهدار و ویآرش زین و هاآن اعتبار دییأت چالش یبرا یمناسب یهاحلراه که فرض نیا با البته. بدای شیافزا

 .شود دایپ

 ،جهت این زاز انتشار گزارش، اصالحاتی در آن انجام شود. ا بعد یحت دهندیم اجازه کشورها از یبرخ مجالس

 اربرانک تا شود مشخص شدهتر است، اما نیازمند راهکاری است که تغییرات انجامآنالین آسان ۀویرایش نسخ

 .است شده یقبل موارد نیگزیجا و کرده رییتغ ییزهایچ چه شوند متوجه

انتخاب قالب انتشار گزارش است. برای انتشار آنالین فایل  ۀمسئل رسمی ۀنسخ انتخاب به مربوط مسائل از یکی

ایای از مزراهنما،  ۀجزو نیا سراسر در. کرد استفاده X HTML ای ،HTML، PDF یهاتوان از قالبمیمتنی 

 به هاقالب نیا از استفاده هم، مرحله نیا در. میاگفته سخن اسناد شیرایو و اصالح یبرا XMLاستفاده از قالب 

 کنندیمپشتیبانی  هااین قالب ۀهم از یکنون یمرورگرها. کندیم کمک مختلس یهادستگاه در اسناد از یبانیپشت
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 اطالعات و اسناد به دادننکیل امکان هاقالب نیا با ،نیهم ن. کنندیم فراهم را اسناد کامل نتیپر و دنید امکان و

 .دارد وجود زین

 نیا مرا نیا. است کرده شتریب هم را یصوت لیفا قالب در مجلس جلسات گزارش ثبت امکان یفناور یهاشرفتیپ

 ای کرد نتشرم تیساوب در یمتن لیفا با همراه هم را جلسات یصوت یهالیفا دیبا ایآ که کندیم م رح را پرسش

کنند و میگزارش متنی جلسات استفاده  ۀیته و کردنادهیپ یبرا فقط یصوت یهالیفا از مجالس از یبرخ. نه

 یبرا یمکمل وانعنبه هم را یصوت یهالیفا نیا گرید یبرخ اما. دارندیمن نگه را هاآن این گزارش، ۀاز تهی بعد

 . دهندیم قرار مخاطبان دسترس در یمتن گزارش

 گزارش در. است شده ترمتداول آن پخش و مجلس جلسات ییدئویو ضبط آن، ترشدننهیهزکم و یفناور رشد با

 تصورشان را بهمیدرصد مجالس گفته بودند جلسات عمو 43 ،یمجاز پارلمان یجهان کنفرانس 2010 سال

 در ،نفرانسک نیهم در .کار را دارنددرصد گفته بودند که قصد این  29 و کنندیم پخش نیآنال و ضبط ییدئویو

ش درصد از پاسخگویان پیمای 83و  درصد رسیده بود 37درصد و  52 به بیترتبه ارقام نیا ،2012 سال

CRPCSP جلسات ییدئویو ثبت. کنندیم ضبط ییدئویو صورتبه را شانیمعمو جلسات که بودند گفته هم 

 و مسائل اما گذرد،یم چه کشورشان مجلس در نندیبب دهدیم امکان شهروندان به نکهیا ازجمله دارد، ییایمزا

 هانآ دیبا چگونه کرد، فراهم را هاآن به یدسترس امکان دیبا چگونهجمله اینکه همراه دارد، از به هم ییهایدشوار

 میخواه هاآن به رجلوت که یمسائل ،است مزم هاآن دیتول از یبانیپشت یبرا یمنابع چه و کرد ویآرش و ینگهدار را

 .پرداخت

 ،جلسات ارشگز نیآنال انتشار برمورد آن تصمیم گرفت این است که آیا عالوه در دیبا که یمسائل از گرید یکی

 لیمیا ارسال ای ،(است XML قالب ازمندین که) RSS مانند یخدمات م،یکن ارائه هم یگرید خدمات میخواهیم

  لعم کرد، یاظهارنظر بخصوص یاندهینما ای شده م رح خاص موضوع کی یوقت خواهندیم که یمشترکان به

 یهاسازمان گرید تا باشد دانلودقابلِ  یراحتبه جلسات گزارش داد اجازه دیبا ایآ که است نیا گرید پرسش. شوند

های خودشان جای دهند و به مخاطبانشان سیستمدر کامل دانلود کنند و  طوربه را هاآن بتوانند یردولتیغ ای یدولت

 و شودیم نجاما بازتر یدولت جادیا جهت در که است یرشدبهرو تالش از یبخش خدمات گونهارائه دهند یا نه. این

 .است ندیفرا نیا از یبخش هم یمرس یهاداده و اسناد از یادیز حجماستفادۀ دانلود و  ۀاجاز

 گزارش توانیم یسرعت چه با موجود یهایفناور و کار روال با -1: دارد یبستگ موارد نیا به گزارش انتشار زمان

قوانین مجلس  -3این زمینه چیست؛  مدنی در ۀجامع و مجلس ندگانینما انتظارت -2 کرد؛ آماده را جلسات
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 همزمان توانیم ،تلویزیونی جلسات مجلس یا پخش صوتی یا تصویری آنالین ۀاین زمینه چیست. با پخش زند در

 یهایفناور که ،جالسمبرخی از  سنتی نیستند. یمعنابه «جلسه گزارش » هانیا اما داد، پوشش را مجلس جلسات

را  هگزارش جلس ۀاولی ۀتوانند نسخمیاز پایان جلسه  ساعت بعد کی تا دارند، یکارآمدتر یکار روال و ترشرفتهیپ

 منتشر را آن یممنتشر کنند. بسیاری از مجالس تالششان بر این است که ماقل تا روز بعد از جلسه، گزارش رس

 مجالس چهارمکی در با یتقر که است آمده 2010 سال یمجاز پارلمان یجهان کنفرانس گزارش در اما. کنند

 در. به صورت آنالین منتشر شود جلساتشان یمرس گزارش اکشد تمیهفته طول  کی کمدست ،جهان یکشورها

 آمدهدستبه رقم هم CRPCSP شیمایپ در و دیرس سومکی به رقم نیا ،2012 سال در کنفرانس نیا گزارش

 گزارش تا دارند مزم زمان هفتهکی کمدرصد از مجالس کشورها دست 20 شد مشخص و بود آمار نیا مشابه

 . کنند منتشر نترنتیا در را جلساتشان یمرس

ها را انجام زارشانتشار شد، زمان ق عی انتشار آن بستگی به سازمانی دارد که کار چاپ گ ۀآماد گزارش ازآنکهپس

ای قرارداد دارند، اما برخی دیگر هم به مخصوص خودشان را دارند یا با چاپخانه ۀدهد. برخی از مجالس چاپخانمی

ها کنترل زمان دقیق چاپ گزارش ،صورت این که در اندهوابست تیهای دولهایی بیرونی مانند چاپخانهسازمان

 .شودیمدشوارتر 

 یرو و تالیجید قالب در را شانجلسات کمدست بخواهند که هروقت توانندیم مجالس ،یکنون یهایفناور با اما

 اظهارات و هایسخنران یسازادهیپ و ثبت یبرا ،یماهر کارمندان یکشور مجلس اگر. کنند منتشر تشانیساوب

 که یایفن یرهاراهکا با باشد، داشته ،جلسه گزارش اصالح و ینیبازب و مجلس در شدهانجام اقدامات و ندگانینما

نند. کدیجیتال گزارش جلسه را آماده  ۀاز جلسه نسخ بعد روز توانندیم اندشده یمعرف راهنما نیا در

 عموم و مخاطبان یبرا مجلس تیساوب یرو جلسه گزارشارائۀ این راهنما این است که  ۀتوصی ،دلیل همین به

 دییتأ به یمکند که گزارش رسمیاز جلسه انجام شود. اگر قوانین مجلس ایجاب  بعد روز در اممکانیحت مردم

 یمررسیغ ای یموقت گزارش توانیم ،(شود برگزار بعد روز چند است ممکن که یاجلسه در مثال  ) برسد بامتر اماتمق

 و است میغیررس ۀنسخ نیا که حیتوض نیا با ،سایت مجلس منتشر کرداز جلسه روی وب بعد روزِ همان را جلسه

 .را هم اعالم کرد رسمی ۀنسخ انتشار زمان

 ۀیته ،مختلس لیدم به. کندیم صدق زین هاونیسیکم جلسات مورد در هاگزارش انتشار زمان ۀدربار هیتوص نیا

ها را برد. برخی مجالس اصال  گزارش جلسات کمیسیونمیها زمان بیشتری گزارش نهایی از جلسات کمیسیون

 جلسات از ی هم کهمورد گزارش دردهند. میگزینشی انجام  صورتبه را کار نیا هم یبرخ کنند،یممنتشر ن

 اسناد و اطالعات جلسه در کنندگانشرکت شود کهمیمدتی این امکان فراهم  تا معموم  شود،یم هیته هاونیسیکم
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شود میاز مجلس برگزار  خارج هاونیسیکم جلسات ،یگاه. کنند ارائه کرده درخواست ونیسیکم که را یااضافه

مورد  مشخصی در ۀن دمیل، در این راهنما توصیای ۀبه هم توجه با. بردیم یشتریب زمان هاآن گزارش یسازآماده و

 گزارش اگر که شودمینکته اشاره ها ارائه نشده است، فقط به همین مهلت و زمان انتشار گزارش جلسات کمیسیون

 .باشد قیتلفقابلِ  و هماهنگ مجلس اطالعات و اسناد گرید با دیبا شود،یم هیته جلسات نیا

 افتهی یشتریب تیاهم ،هاستفادموردِ یهاقالب تنوع با ،جیتدربه که میامواجه هاگزارش ینگهدار ۀلئمس با سرانجام

اسید چاپ  بدون کاغذِ که باید روی چرا کندمیهای کاغذی هم صدق مورد گزارش له حتی درئمس نیا. است

با سه  ،های دیجیتالمورد قالب در. شود نیتضمشان شوند و در جای مناسب نگهداری شوند تا دوام و طول عمر

 :میاپرسش اصلی مواجه

اره شد، برخی از مجالس که قبال  اش طورمدت. همان چه یبرا -3 و چگونه -2 داشت، نگه دیبا را هاگزارش کدام -1

 با را آن جیتدربه و گذارندیم انسایشاز پایان آن روی وب بعد ساعتدویکی ظرف را جلسهموقت  اول گزارش

 ارزش موقت یهاگزارش آن. کنندیم منتشر را یینها گزارش بامخره نکهیا تا کنندیم نیگزیجا ترکامل یهانسخه

 قت.پشتیبان مو ۀنسخ عنوانبه و کار دقت از نانیاطم یبرا کوتاه یمدت یبرا مگر ندارند، داشتننگه

از  جدا ،دارد شدههای متنی بستگی به قالب )فرمت( انتخابنهایی دیجیتال گزارش ۀنسخ بلندمدت ینگهدار امکان

 استفادهابلِسال منسوخ و غیرق چند ظرف است ممکن هایفناور عیسر راتییتغ با که خاص افزارنرم و افزارسخت

 یسازآماده یبرا ،XML ژهیوبه باز، یهابر لزوم استفاده از استاندارد ،همین دلیل است که در این راهنما به. شود

به ادیجیتال ر ۀنسخ که یمجالس یبرا خصوصله بهئمس نیا. شودیم دیکأت اسناد مجلس ۀهم کردنرهیذخ و

 ظرف هاارشگز نیا است ممکن وگرنه است، یاتیح اریبس اندکرده نییتع جلساتشان گزارش میرس ۀنسخ عنوان

 .شوند استفادهرقابلِ یغ کوتاه نسبتا  یمدت

نی دشوارتری است. ف ۀمسئل باز استاندارد یهافرمت از استفاده با یریتصو و یصوت یهاگزارش ویآرش و ینگهدار

مجالس عملی  ۀهم یبرا است ممکن که است یادیز باند یپهنا و فضا ازمندین هاقالب نیا کردنرهیذخ ،عالوهبه

 نگه یدمحدو مدت را جلسات یریتصو و یصوت یهالیفا مجالس از یبرخ حاضرحالِدر ،دلیل همین نباشد. به

 .شد خواهد افتهی یبهتر یراهکارها مسئله نیا یبرا ،یفن یهاشرفتیپ با احتمام  البته. دارندیم
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 یتیریمد مالحظات

 توجه هاآن به دیبا که دارد وجود یایتیریمد مسائل ،ها همانتشار و سپس نگهداری و آرشیو گزارش ۀمرحل در

 کالن یهااستیس با هم مسائل نیا خود که بودجه نیمأت و کارکنان یبرا مزم یهامهارت مانند یمسائل داشت،

 .است مرتبط یفن مسائل با هم و

 کارکنان یهامهارت

هد شد، چه خواهد بود، در چه قالبی منتشر خوا صورت چه به میمورد اینکه گزارش رس در ،تریکل یهامیتصم

 چه ازینردِمو کارمندان که کندیم نییتع شد، دنزمانی منتشر خواهد شد و چه چیزهایی آرشیو و نگهداری خواه

 مهارت ازینموردِ یاصل هارتشود، مکاغذی چاپ  صورتبه فقط هاگزارش اگر. باشند داشته دیبا ییهامهارت

 یواحدها و ردفات به وابسته است ممکن مهارت نیا با یکارکنان. است چاپ یبرا اسناد یبندصفحه و یسازآماده

که مسئول  میان کسانی دیبا. مجلس ۀچاپخان ای IT واحد مجلس، یمرس گزارشگران دفتر ازجمله باشند، یمختلف

 یکینزد یکار ۀراب  دهندیم انجام را هاآن چاپ کار که یکسان با هستند هاگزارش یبندصفحه و یسازثبت، آماده

 یکارمندان به ازین هم هاگزارش نیآنال انتشار یبرا. شود نیتضم هاندیفرا نیا کارآمدبودن تا باشد داشته وجود

به هم ار جلسات یریتصو و یصوت گزارش که گرفت میتصم مجلس اگر. دهند انجام را یبندصفحه کار که است

یاز به نه کنند، ها مراجعاساس نیازشان به آن ها را آرشیو کند تا مخاطبان برآنالین پخش کند یا آن صورت

 عهده بگیرند. ها را هم برفرایندبه این  مربوط سیوظا بتوانند که است یشتریب یهاتراکارمندانی با مه

 استفادهموردِ اسناد یهاالبق ای قالب به که است یمتفاوت یهامهارت ها هم نیازمندنگهداری و آرشیو گزارش

 و یتیریمد یهاتیمسئول انکارمند ایآ که دارد نیا به یبستگ ازینموردِ خاص یهامهارت نیهم ن. دارد یبستگ

 .دندهیمانجام  د یا فقط کارهای فنی رانعهده دار بر هم یریگمیتصم

 یسازمان یهاتیمسئول

 متعدد یواحدها از و مختلس یهامهارت با یافراد شود،یم انتخاب هاگزارش انتشار یبرا که ییهاروش به توجه با

 به دیبا که است یمسائل از هاآن نیب ثرؤم یهمکار و یهماهنگ جادیا و بود خواهند لیدخ ندیفرا نیا در مجلس

 .شود توجه آن

 :بگیردسه دسته از افراد صورت  نیب یکار میتقس دیها باانتشار گزارش یبرا

 را یکاغذ یهاگزارش پچا کار که یکسان -2 ؛دهندانجام می را هاگزارش یساز آماده و ثبت کار که یافراد -1

 .هستند تیساوب یروزرسانبه مسئول که یکسان -3 ؛دهندیم انجام

 .است ICT بخش با هاآن یهمکار زین و هاگروه نیانیازمند همکاری  دسته سه نیا کار شبردیپ
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 .شودیم تردهی یپ یسازمان یهاتیمسئول نیا ،شود اضافه هم جلسات یریتصو و یصوت ضبط اگر

 نیز اا یندگانیمشترک با حضور نما یکار ۀتیکم کی مجالس که شودیمدر این راهنما توصیه  ،دلیل همین به

 ،مداوم صورتدر مهلت مقرر و به ،گزارش جلسات ۀیته یبرا مزم یکارها. دهند لیتشک مختلس یکار یواحدها

 م لوب و ثرؤوجود تعریس روال کاری مشخص و کارآمد، ایجاد روابط کاری م همراه دارد. حتی با به ییهاچالش

 یترکمش یکار ۀتیکم نیچن جادیا و است یضرور یامر موفق یکار ندیفرا جادیا یبرا مختلس یواحدها انیم

 .باشد دیمف اریبس تواندیم

 بودجه نیمأت

منتشر  ایزمانی ۀها در چه قالبی و در چه باززارشمورد اینکه گ در ،یگذاراستیس به مربوط یهایریگمیتصم

 ،های مزمزینهدارند. هثیر أت ازینموردِ ۀبودج زانیم یرو همه د،شوند و چه چیزهایی باید آرشیو و نگهداری شو

 متفاوت ،های فنی و فناوری در هر کشوربه میزان حقوق دریافتی کارمندان مجلس و وضعیت زیرساخت بسته

 ترآمدننییپا باعث ICT یهایفناور ییکارا زانیم شیافزا و یفناور یایدن یکنون یهاشرفتیپ البته. است

 یبرا ازینموردِ ۀشرفتیپ یحت و هیاول یفن یراهکارها دنتوانیم یراحتبه مجالس شتریب ،امروزه و شده هانهیهز

 سازندیم قادر ار مجالس راهنما نیا در شدهیمعرف یفن یراهکارها. کنند فراهم را شانروزمره یکار یندهایفرا

سایت وبا روی از جلسه، گزارش متنی ر یعنی بتوانند روز بعد ،اینجا را عملی کنند در شدهاصلی ارائه ۀیتوص که

 ای مشخص مدل راهنما نیا در ،است متفاوت هملس بااهای مختلس مجفعالیت ۀنیهز کهازآنجا .ندمجلس قرار ده

 ثبت یبرا مزم یاصل یاستانداردها که گفت توانیم را نکته نیا اما. شودینم داده هانهیهز مورد در ینیتخم

 درصد مجالس جهان 90از  شیب که ،این نکته دست آمده است. به مجالس از یاریبس توسط جلسات گزارش

 یحت .اندافتهی دست استانداردها حداقل به هم توسعهدرحالِ یکشورها یحت که دهدیم نشان ،دارند تیساوب

 رایز ،است هشد یعمل مجالس از یاریبس یبرا زین جلسات یریتصو و یصوت پخش مانند یترشرفتهیپ یهاستمیس

مورد  ردمجالس  ۀتجرب و است دسترس در کمتر متیق با بام سرعت با یهاشبکه و است کاهشبهرو هانهیهز

 های کارآمدتر نیز بیشتر شده است.تکنیک

 

 یفن یراهکارها

 ،دارد را خودش به مربوط مسائل هایک از آنست که هرها نیز شامل چندین راهکار فنی اانتشار گزارش ۀمرحل

 یانمونه ،ریز درکا در. یریتصو و یصوت پخش و تیساوب یرو هاگزارش متن نیآنال تشاران ،یکاغذ انتشار ازجمله

 :بینیدمی رودکار می به لیبرز ندگانینما مجلس در که را مختلس یهاانکام انواع از
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 6-1 کادر

 لیبرز ندگانینما مجلس در هاگزارش انتشار ستمیس

 ،لسهجاز برگزاری  قبل. است روزهب شهیهم مجلس تیساشود و وبمیآنالین منتشر  صورتاطالعات به ۀهم

وب در ینترنتیا ۀزند پخش صورتبه ،جلسه ،یبرگزار با همزمان. شودیم منتشر تیسابو یرو جلسهدستور

 .شودیم داده پوشش ،یکابل ونیزیتلو و FM یویراد از پخش ت،یسا

طور فایل صوتی و تصویری همین  و هاگیرییأر ۀجینت ،کنندگانشرکت فهرست ،جلسات لفظبهلفظ گزارش

 است گانندینما یسخنران شامل جلسات لفظبهگزارش لفظ. شودمیاز پایان جلسه منتشر  بعدگزارش جلسات 

 ،هاحین ویرایش و بازبینی گزارش درشود. میصورت متن کامل و متن خالصه منتشر نسخه به دو در که

. شودمیماه پاک  از سه بعد هانسخه نیا و ردیگیم قرار تیساوب یرو سرعتبهمیانی  شدههای ویرایشنسخه

ل و اطالعات اساس متن کام برآنالین موجود است و  صورتبه ،2001 سال از ،لفظبههای لفظمتن گزارش

 ردسترسد شدهاسکن ریتصاو صورتبه هم بعد به 1945 سال به مربوط یهاگزارش. جستجوستجانبی قابلِ

 PDF ایلدر قالب یک ف ،نهایت در ،جلسه گزارش کامل متن. جستجوستاساس اطالعات جانبی قابلِ  بر و است

 .ردیگیم قرار تیساوب یرو گزارش یمرسخۀ نسعنوان از پایان جلسه به ساعت بعد دو ظرف و شودمیذخیره 

سات مجلس، وب ۀصفح مانند ،یجانب یهاتیساوب یرو اطالعات تمام ستورجل سات عمود و  میسایت جل

سیون ضوعاتی هم بر اطالعات نیا. ردیگیمقرار  ،های نمایندگانسایتها و وبکمی ساس مو سه ا  ون نوع جل

 ،حاضتتردرحالِ. استتت یابیبازقابلِ جلستته خیتار و ستتخنران نام جلستته، عنوان ،(ونیستتیکم ای می)جلستته عمو

ها و نتایج ها، خالصتتتهپیشتتتنهادها، اصتتتالحیهشتتتامل )ستتتند  هزار 50 از شیب کامل متن و یجانب اطالعات

 در سیستم ذخیره شده است.  HTML، PDF، Open Office، MS Wordها( در قالب گیرییأر

برای زیرا  ،ت استاطالعا ۀهم یسازکپارچهی و قیتلف است مواجه آن با کشور نیا مجلس که ییهاچالش از یکی

صورت یکپارچه بهها باید این ۀهم اما ،کنندمیهای اطالعاتی متفاوتی استفاده ها از سیستمانواع مختلس داده

  .شود منتشر تیساروی وب

 

 هاچاپ گزارش

 مجالس از یاریبس. هاستگزارش نیا انتشار یبرا وهیش نیترافتادهجا و نیتریمیقد جلسات گزارشِ یغذچاپ کا

 ،اینکه مگر ،کنندیم استفاده یدولت یهاچاپخانه از ای دارند قرارداد یخصوص یهاشرکت با ای م البشان چاپ یبرا

 .باشد داشته را خودش مخصوص ۀچاپخان بخواهد مجلس ،هادلیل اهمیت سرعت انتشار گزارشبه
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 مجلس تیساوب یرو هاگزارش انتشار

 یاریبساست.  سنادااولین مسئله قالب )فرمت( یم. افنی مواجه ۀنکت چند با زین جلسات گزارش نیآنال انتشار در

. است استفادهقابلِ  وب یمرورگرها شتریب در که کنندیم منتشر HTML ای PDF قالب در را اسنادشان مجالس از

 مزم یهایهماهنگ به یتوجهقابل زانیم به تواندیم کار انیجر تیریمد یرهااافزنرم ،که قبال  اشاره شد طورهمان

بمتناس یبرا وجودم یافزارهانرم در یراتییتغ جادیا ای دیجد یافزارهانرم جادیا هرچند .کند کمک ندیفرا نیا یط

 .بردیم یادیز کار مجلس هر یکار روند و ازهاین با هاآن یساز

 باشند یسازکپارچهیلِ قاب داده گاهیپا و متن شیرایو یافزارهانرم با یراحتبه دیبا کار انیجر تیریمد یافزارهانرم

 هیته بانیپشت لیفا و کنند یبندقالب و روزرسانیخودکار اسناد را مدیریت، به صورتهب ،تاحدامکان بتوانند تا

وب ،امات مسئولیید گزارش توسط مقأت محضبه که کنند همافر را امکان نیا دیبا نیهم ن افزارهانرم نیا. کنند

 مانند ،مرتبط اسناد رگید با را هاآن کردننکیل امکان هاگزارش نیآنال انتشار. شود روزهب خودکار صورتهب تیسا

 ممکن ۀتفاداس نیشتریب دیبا و است مهم تیّمز کی نیا. کندیم فراهم ،اخذشده یآرا و شدهیبررس نیقوان متن

 اطالعات مرتبط را بیابند.  ۀهم بتوانند یراحتهب کاربران تا کرد آن از را

 را اروپا انپارلم یاعضا از یکی اظهارات متن که دید 6-1 شکل در توانیم را دادنیک مثال خوب از این لینک

 سمت ۀگوش در ندهینما عکس و شودیم دهید شینما ۀصفح وسط در اظهارات متن ،مثال نیا در. دهدیم نشان

 تنم به هستند ییهانکیل است شده دهیکش رهیدا دورشان صفحه ییبام بخش در که یموارد. است آمده چپ

 میعمو ۀجلس در شدهارائه متن اخذشده، یآرا است، آن از یبخش ندهینما نیا سخنان که یمباحث یۀبق ،بحثموردِ

 ۀلسج کل یدئویو به را کاربر که است ینکیل شده دهیکش رهیدا دورش صفحه راست سمت در که یقسمت .مجلس

 لیفا هب را کاربر که است ینکیل شده دهیکش رهیدا دورش ندهینما عکس ریز در که یعالمت آن و بردیم بحث

 دهیشک خط دورشان صفحه یبام درهایی که عالمت مجموعه آن. کندیم منتقل ندهینما همان سخنان ییدئویو

 .دهدیم را مختلس یمرس یهازبان انیم انتخاب امکان کاربر به شده
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 هایی به اسناد، آراء و ویدیوهای مرتبطاروپا با لینک : اظهارات یک عضو پارلمان6-1شکل 

 

 

 و ندگانینما اظهارات شرح بتوانند دیبا کمدست کاربران .است مجلس تیساوب در جستجو تیقابل ،گریدنکتۀ 

یج جلسه، موضوع ، آرا، نتاای خاصعمومی، اسم نماینده ۀجلس ۀاساس تاریخ، زمان، شمار بر را جلسات گزارش

 به زاین برعالوه ،تیساوب در نظرموردِ م الب افتنی. دنابیب یبررسموردِ اسناد گرید ای مصوب نیقوان و بحثموردِ

 که ستا لیدل نیهم به. هست زین هاگزارش کردنتگ قیدق و درست ستمیس ازمندین ،مناسب یجستجو موتور

 کی و ستا دهی یپ اریبس مجلس به مربوط اطالعات. است مهم اریبس گزارش در یجانب اطالعات واردکردن و ثبت

 . باشد درکقابلِ  و دیمف جستجو از آمدهدستهب جینتا تا است مزم کردنتگ قیدق ستمیس

 به که دارد وجود هم جستجو موتور جزهب یگرید یهاراه ،گرفت قرار تسایاز اینکه گزارش جلسات روی وب بعد

 یلیمیا یرساناطالع یهاستمیس مجالس از یبرخ. ابندیب را منتشرشده م الب نیرتدیجد دهدیم امکان کاربران

 ۀندینما نکهیا ای هشد منتشر خاص یگزارش که شوند م لع توانندیم هاستمیس نیا در نامثبت با کاربران و ارندد
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 یسازکپارچهی مستلزم کار نیا. است شده م رح مجلس در نظرشانموردِ موضوع ای کرده یاظهارنظر نظرشانموردِ

 دهندیم ارائه RSS دیف هم مجالس از یبرخ. است آن ۀداد گاهیپا ستمیس و مجلس یلیمیا خدمات ستمیس با قیدق

های مجلس را بررسی روز فعالیت هر خواهندیمکه  ،مدنی ۀجامع یهاسازمان و هارسانه افراد، یبرا تواندیم که

 یضرور XML باز استاندارد از استفاده ،شود ارائه یخوببه خدمات گونهنیا نکهیا یبرا. باشد دیمف اریبس ،کنند

 . است

وب یراهنما» متن در شدهارائه اصول از ،توانندیم کهییتاجا ،مجالس تیساوب که کندیم هیتوص راهنما نیا

 مذکور یماراهن .کنند یرویپ ،المجالس منتشر شدهبین ۀیاتحاد توسط 2009 سال در که ،«یپارلمان یهاتیسا

 اشاره هابه آناینجا  در که است یرساناطالع یهاستمیس و جستجو دادن،لینک ۀنحو ۀدربار ییهاهیتوص یحاو

 چه و یجارت صورتبه چه ،(CMS) نترنتیا در محتوا تیریمد یهاستمیس و راهکارها اقسام و انواع .است هشد

 دیبا البته. کند برآورده را تیساوب یرو شیهاگزارش انتشار یبرا سمجل یازهاین تواندیم که دارد وجود باز، متن

 انیجر تیریمد یافزارهانرم با تا شود داده CMS یهاستمیس نیا در یراتییتغ است مزم معموم  که داشت توجه

 مانند ،های مدیریت محتوایی که از استانداردهای بازسیستمسازگار و یکپارچه شوند.  مجلس ۀداد گاهیپا و کار

XML، کنندیم ترآسان اریبس را یسازکپارچهی نیا کنندیم یبانیپشت . 

 یریتصو و یصوت نیآنال و زنده پخش

 بتوانند مخاطبان که ،جلسات گزارش یریتصو و یصوت ویآرش کردنفراهم و یریتصو و یصوت نیآنال و زنده پخش

س مثال  در مجل روی مجالس است. مسائل فنی پیشِترین یکی از پرچالشها دسترسی یابند، اساس نیاز به آن بر

 و یصوت ورتصبه را جلسات تواندیم که است ییهانیدورب به مجهز یمعمو جلسات یبرگزار محل صحن ،فنالند

  .کند قیتلف XML قالب در یجانب اطالعات با و کند لیتبد تالیجید فرمت به و کند ضبط یریتصو

 ،جلسات رشگزا عناصر گرید با آن قیتلف و ییدئویو لیفا به یدسترس به کمک یبرا یجانب اطالعات ثبت تیقابل

 شدههیته یانبج اطالعات از استفاده ،6-2 کادر در. است مهم یفن الزامات ازجمله ،لفظبهلفظ گزارش متن مانند

 داده حیتوض کیبلژ یسنا مجلس تیساوب در ییدئویو یهالیفا به یدسترس و یسازهینما یبرا یقبل مراحل در

  .است شده

 مجلس و ،6-2 کادر در ،کیبلژ یسنا مجلس مثال و ،شد اشاره آن به 6-2 شکل در که ،اروپا پارلمان مثال

جلسات و نیز آنالین  ۀزند پخش به مجالس که است ییهاتیقابل مجموعه انگریب ،6-3 کادر در ،کایآمر ندگانینما

 لیفا کردنلینکخالصه، شامل  طورهب ها،تیقابل نیا .کنندیم اضافه شانیهای صوتی و تصویرآرشیو فایل
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 دئو،یو در شدهدادهنشان یهاگیرییأر و مصوب نیقوان متن با هاآن کردننکیل ها،یسخنران متن با ییدئویو

 و یشخص تیساوب در هاآن خود ۀاستفاد یبرا گانندینما از کیهر یسخنران از ییهابخش دانلود امکان جادیا

 . استهای همراه و پخش روی تلفن بوکشانفیس ۀصفح

 6-2 کادر

 ویدئویی در مجلس سنای بلژیک  ۀزند پخش و یجانب اطالعات

های ویدئویی و آرشیو فایل ۀزند پخش یبرا یاصل قالب عنوانبه RealVideo قالب از ،کیبلژ یسنا مجلس در

 اطالعات از ،یادیز زانیم به ،وشدهیآرش ییدئویو یهالیفا در. شودیم استفاده مخاطبان یدسترس امکان با هاآن

 تا شودیم استفاده اندشده وارد یدست که یایجانب اطالعات و CourtSmart افزارنرم با شدهیگردآور یجانب

 از استفاده با. باشند جستجوقابلِ  منابع گرید ای گزارش، شرح نام سخنران، موضوعاساس  بر ییدئویو یهالیفا

 ییدئویو لیاف یرو که ،یزمان یکدهاشود. میخودکار ایجاد  صورتبه یجانب اطالعات به نکیل ،افزارنرم نیا

 نظرموردِ فرد یرانسخن به مربوط که لیفا از بخش نآ به ما یمستق که دهندیم امکان کاربر به ،اندشده سیتعر

 .برسد است نظرشموردِ موضوع ای

 

 

  



54 

 

 6-3 کادر

 صوتی و تصویری جلسات مجلس نمایندگان آمریکا ۀزند پخش

 یدیدج راه تا کرد یمعرف Houselive.govعنوان  با را یتیساوب کایآمر ندگانینما مجلس ،2010در سال 

طریق  از را جلساتش کشور نیا مجلس ،1970 سال از. باشد شانمجلس یدادهایرو به مخاطبان یدسترس یبرا

برد کار می به CSPAN یبرا مجلس نیا که ییدئویو دیف همان. کردیم پخش CSPAN نامبه یکابلشبکۀ یک 

رود. آن فید تلویزیونی با استفاده از یک سیستم تغییر رمزگذاری ویدئویی کار می به هم Houseliveبرای فید 

(video encoder) ای در پخش اینترنتیانیهث 45تا  30خیری أرود، البته با تکار می به ینترنتیا پخش یبرا .

 هروندانش که باشد یابزار بلکه ،دئویو ینترنتیا پخش ابزار کی فقط نه Houseliveهدف اصلی این است که 

 ،سیدن به این هدفربرای دست آورند.  مجلس بدانند به ۀجلسات روزانخواهند از اطالعاتی را که می ۀهم

 سیرنویز یبرا شدههیته یمتن دیف از که دهدسازی را انجام مییک فرایند یکپارچه ،جلسه از پایان هر بعد مجلس

 مانند یگرید یهاستمیس به تواندیم تیسا نیا. سازدیم جستجوقابلِ را کلمات تمام و کندیم استفاده دئوهایو

 ییدئویوهای م فایلتمالینک دهد. ها گیرییأر جینتا و نیقوان متن به یدسترس یبرا زین Thomas ستمیس

 بخواهد که جلسه لیفا از نق ه هر به ما  یمستق تواندیم کاربر و اندشده (timestamped) یزمان یگذارنشانه

 قالب در را آن ای و بگذارند اشتراک به گرانید با را ییدئویو لیفا کیکل کی با توانندیم کاربران. شود منتقل

 سال زا یتالیجیدریغ یدئوهایو تمام نیهم ن هاآن. کنند دانلود mp4 یریتصو  لیفا و   mp3یصوت لیفا

 .دنباش یدسترسقابلِ  ستمیس نیا در تا اندکرده لیتبد یتالیجید فرمت به را 2009

 دهدیم امکان ندگانینما دفاتر به که است کرده دیتول هم یداخل افزارنرم کی نیهم ن کشور نیا مجلس

 را ییابزارها افزاراین نرمند. بوکش منتشر کنفیس ۀصفح ای او تیساوب در را ندهینما هر از ییدئویو یهاپیکل

 یریتصو ای یصوت یهاپادکست ای RSS دیف عضو و کنند دانلود را دئوهایو که دهدیم قرار هاآن اریاخت در

 یویآرش هم و زنده یدئوهایو یبرا هم کهافزار ابزاری برای ویرایش ویدئو دارد جدیدتر این نرم ۀنسخ .شوند

 زدن با و شود مشخص دئویو یرو انیپا و شروع ۀنق  است یکاف ،است ساده اریبس آن با کار. است استفادهقابلِ

 .شودیم رهیذخ MP4 قالب در دئویو از نظرشانموردِ بخش ،دانلود ۀدکم
 

 هاگزارش ویآرش و ینگهدار

 ۀمسئل .شود فراهم هاآن به یمدائ یدسترس امکان و شوند ویآرش دیبا مجالس میهای رساسناد و گزارش ۀهم

 جلسات و یمعمو جلسات گزارش یشتریب مجالس رایز ،ابدییم یشتریب تیاهم روزبهآرشیو و نگهداری روز

 راهنما نیا در که یماقدا ،یفناور رشدبهتوجه به روند رو با. کنندیم ثبت یمختلف یهاقالب در را شانیهاونیسیکم

سازی ها و واحدهایی است که مسئولیتی در آمادهبخش ۀهم از یکارمندان با یکار گروه کی لیتشک شودیم هیتوص
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 به مربوط یفن یهاشرفتیپ یبررس و نظارت تواندیم گروه نیا یهاکار از یکی و انتشار گزارش جلسات دارند.

 . باشد هاگزارش و اسناد ینگهدار
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 هاهیتوص و هایریگجهینت؛ هفتم بخش

 یبازارها در زین هاآن یهامتیق ،همزمان و است شرفتیپدرحالِ  ما ئدا ارتباطات و اطالعات به مربوط یهایورفنا

 ۀاراد اگر فتگ نانیاطم با توانیم که است دهیرس ییجا به ارتباطات یفناور و اطالعات .است کاهشروبه یجهان

 مردم عموم و اعضا یبرا جلساتشان موقعبه گزارش و ثبت یبرا مجالس اکنون ،سیاسی مزم وجود داشته باشد

توانند از اند میهایی داشتهقبل چنین سیستم از که یمجالس ،نیبراعالوه .دارنددر اختیار  را مزم یفن یراهکارها

 انیم در تجربه و دانش از یغن یمنبع .کنند استفاده شانبهبود فرایندهای کاریاینجا برای  در شدهاطالعات ارائه

 را شانیهاتیتواند به همه کمک کند قابلمی ،اشتراک گذاشته شود به اگر که دارد وجود جهان یکشورها مجالس

 ،بخش نیا در .بخشند بهبوددستیابی به شفافیت و پاسخگویی بیشتر  ،نتیجه در و جلساتشان گزارش و ثبت یبرا

 قالب در توانیم را اتنک نیا. میاکرده خالصه و یآورجمع را راهنما نیا کل در شدههارائ یاصل یهاهیتوص و نکات

 و ینگهدار و یفن یراهکارها ،یسازمانده و تیریمد به مربوط نکات ها،استیس: دکر یبندبقهط هابخش نیا

 .ویآرش

 

 هااستیس

 یعموم یهااستیس

 ساتجل گزارش و ثبت ندیفرا تیهدا یبرا که مجلس یهاارزش و اهداف با سازگار ییهااستیس نییتع

 از: نداعبارت هایریگمیتصم نیا. است الزم مجلس

 ست؟یچ هاگزارش انتشار یهاوهیش گرید و یمرس گزارش قالب -1

 ؟چگونه شود،یم اگر و شودیم هیته هاونیسیکم جلسات هم و یمعمو جلسات گزارش هم ایآ -2

 ؟هستند یکسان چه هاگزارش نیا مخاطبان -3

 ؟شوند منتشر دیبا یزمان چه در هاگزارش -4

 ؟شودیم منتشر زبان نیچند به جلسات گزارش ایآ ازین صورت در -5

 ؟شودیم جادیا اسناد گرید و جلسات گزارش نیب ییهانکیل چه -6

 ؟میردا اریاخت در جلسات گزارش یهایفناور و هاتیفعال از یبانیپشت و هیته یبرا یمنابع چه -7
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 یعموم جلسات از یمرس گزارش

 ۀنسخ دیبا ،الزم امکانات بودنصورت فراهم در. باشد متن صورتهب دیبا یمعمو جلسات یمرس گزارش

 .ها را هم تهیه کردصوتی و تصویری آن

 گزارش میسر ۀنسخ عنوانباید به ،دلیل همین به .است ترآسان یمتن لیفا ینگهدار و یدسترس ت،یریمد ه،یته

پذیری تواند به افزایش شفافیت و دسترسیدیگر نیز میهای شیوه ۀارائ ،بود فراهم مزم امکانات اگر. شود نییتع

 .کند کمک منابع

 هاونیسیکم جلسات گزارش

هایی هم در قالب آن ،شود هیته خالصه یمتن گزارش کی کمدست دیبا هاونیسیکم تمام جلسات از

 .شوند قیتلف مجلس اطالعات و اسناد گرید با یآسانکه این امکان را فراهم کند که به

بهفظل گزارش دیبا ایآ کنندیم نییتع که هستند یایاصل عوامل مجلس در ونیسیکم هر نقش و موجود منابع

 مجلس ینظارت و یقانونگذار یندهایفرا در یممه نقش واقعا  یونیسیکم اگر اما .نه ای شود هیته هاونیسیکم لفظ

 .شود هیته آن جلسات از خالصه یمتن گزارش کی دیبا کمدست ،باشد داشته

 یعموم جلسات گزارش انتشار زمان

سایت مجلس از پایان جلسه روی وب بعد روز تا حداقل دیبا جلسات از یتالیجید یمرس گزارش کی

 به دیبا یماگر قوانین مجلس ایجاب کند که گزارش رس اختیار نمایندگان و عموم مردم قرار گیرد. در

  .شود ارائه دیبا جلسه یمررسیغ ای موقت گزارش ،بر باشدو اگر این کار زمانیید مقامات باالتر برسد أت

 تالیجید شکلبه را جلساتشان گزارش ،بخواهند هروقت که است داده امکان مجالس به یفناور یکنون یهاشرفتیپ

 ندگان،ینما سخنان یسازادهیپ و ثبت یبرا یکاف ماهر یروهاین بتوانند مجالس اگر. دهند قرار تشانیساوب یرو

 امکان نیا راهنما نیا در شدهارائه یفن یراهکارها با ،کنند فراهم گزارش اصالح و ینیبازب و شدهانجام اقدامات ثبت

  د.ندیجیتال گزارش جلساتشان را منتشر کن ۀنسخ مقرر مهلت در که دارند را
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 هاونیسیکم جلسات گزارش انتشار زمان

 ،مختلس لیدم به. را لفظبهلفظ گزارش مخصوصا  ،کنندتهیه نمیرا ها مجالس گزارش جلسات کمیسون ۀهم

 ،دلیل همین به .ها نیاز دارندبرای انتشار آن یشتریب زمانبه  کنندیم هیته را جلسات نیا گزارش که هم یمجالس

 که یجالسم است بهتر اما .شودینم هیتوص جلسات نیا گزارش انتشار یبرا یمشخص یزمان مهلتدر این راهنما 

 یدسترس نیتضم و تیشفاف هدف به تا کنند نییتع هاآن یبرا یمشخص مهلت کنندیم هیته را هاگزارش نیا

 . برسند موقعبه

 

 یسازمانده و تیریمد به مربوط نکات 

 هاهماهنگی فعالیت ۀتیکم

 گزارش انتشار و هیته یبرا مسئول یسازمان یواحدها تمام از یافراد که ،ای برای هماهنگیایجاد کمیته

 . باشند داشته حضور آن در جلسات

 و سیوظا سیتعر ازمندین هاآن یاجرا یبرا مزم یهایفناور و یگذاراستیس به مربوط یهایریگمیتصم

 انیم کینزد یهمکار ازمندین زین و است مجلس سازمان در مختلس واحد نیچند یبرا مشخص ییهاتیمسئول

 کمک هدف نیا به تواندیم مختلس یواحدها کارمندان یهماهنگ یبرا یاتهیکم لیتشک. است ICT واحد و آنها

 .کند

 

 یفن یراهکارها

  داده گاهیپا تیریمد و محتوا تیریمد کار، انیجر تیریمد یهاستمیس

 دهی یپ ندیفرا نیا مجالس از یبرخ. دارد یمتعدد یهاگام و مراحل هاگزارش انتشار و پردازش ،یسازادهیپ ثبت،

 در افزارهانرم نیا. کنندیم اداره داده گاهیپا و محتوا تیریمد کار، انیجر تیریمد یافزارهاتلفیق نرمطریق  از را

و افزودن  یسازادهیپ یها را براتا هر بخش از گزارشکنند به مدیران کمک میثبت گزارش جلسات  ۀمرحل

لفظ گزارش مختلس یهانسخه توانندیم نیهم ن افزارهانرم نیا بدهد. یبه آن به گزارشگر خاص یاطالعات جانب

 به ندنتوایم افزارهانرم نیا ترشرفتهیپ یهانسخه. کنند ردگیری و رهیذخ آن شیرایو مختلس مراحل در را لفظبه
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توانند انتشار گزارش ها مینهایت اینکه آن در. کنند کمک مجلس اطالعات و اسناد گرید با هاگزارش یسازکپارچهی

 .کنند یبانیپشت هم را آن کردنو نگهداری و آرشیو

 یفن یهارساختیز

 یبانیپشت زین و شبکه و ارتباطات ،یافزارنرم ،یافزارسخت یهاستمیس که یفن یهارساختیز جادیا

 .کند فراهم جلسات گزارش و ثبت مراحل تمام در را کاربران از

 نیا ارآمد،ک یتیریمد یساختارها و درست یگذاراستیس برعالوه. است دهی یپ یندیفرا جلسات گزارش و ثبت

 ستین مزم هاستمیس نیا خود البته. است کاربران از موقعبه یبانیپشت و مناسب یفن یهاستمیس ازمندین کار

 در هاآن یاجزا و هاستمیس نیا مشخصات. دهند انجام را مزم یکارها بتوانند است یکاف ؛باشند دهی یپ یلیخ

 مجلس در یفمختل یکاربردها یبرا تواندیم مزم یفناور. است دردسترس و شدهشناخته کامال  یجهان یبازارها

 .است کاهشبهرو هم هاآن یهانهیهز و هستند بهبوددرحالِ  دائما  هایورفنا نیا ،عالوهبه. شود استفاده

 

 هاگزارش ویآرش و ینگهدار

 اتجلس گزارش به یمدائ یدسترس زا نانیاطم یبرا الزم یهاستمیس و هاروش نییتع و یگذاراستیس

 ها.باز برای تمام گزارش ۀداد و سند یاستانداردها از استفاده بر ژهیو دیکأت با ،مجلس

 ینه، و برارا، چگو ییزهایچه چ که شود مشخص دیبا ،جلسات گزارش به آسان و یمبرای اطمینان از دسترسی دائ

 جزهب ییهاقالب  در هاگزارش ویآرش یهایورفنا که مسئله نیا هرچند .کرد ویو آرش ینگهدار دیچه مدت با

 نیا از عمان دینبا موضوع نیا اما ،شود کار یدگی یپ باعث است ممکن تغییر و تحول است حال در دائم یکاغذ

 بهبود را هاآن یناورف راتییتغ با همگام و کنند نییتع را مزم یهاستمیس و هاروش ها،استیس مجالس که شود

باز برای  ۀداد و سند یاستانداردها از استفاده دهند انجام نهیزم نیا در دیبا مجالس که یکار نیترمهم .بخشند

 یبرا که باشد یایکار فرایندهایایجاد و نظارت بر آن  ۀست که وظیفو ایجاد یک تیم مدیریتی اها تمام گزارش

 .شودیم انجام هاگزارش ینگهدار و یدسترس


