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 مقدمه

کند ، راهی برای اشاعه اطالعات، دانش و تخصص است که از فرایندهای پژوهشی حمایت می1منابع خاکستری

خاص این منابع به نظر شود. با توجه به ماهیت نمایدکه در بیشتر منابع متعارف یافت نمیو اطالعاتی را ارائه می

ها تقویت کننده پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ملل و حرکت بی وقفه به سوی جامعه علمی رسد، وجود آنمی

رود. منابع است. هر منبع اطالعاتی که پس از تدوین وارد بازار نشر نشود، در زمره منابع خاکستری به شمار می

شوند مخاطبان ویژه ای ایجاد و به صورت محدود تکثیر می خاکستری، منابع خاصی هستند که برای اهداف و

 (.1394)صفازاده، اصنافی و سالمی، 

و ردیابی  یده نمی شوندددرفهرست ناشران، کتابفروشان و کتابخانه ها  و اسنادی ناپایدار و نامرئی هستنداین منابع 

و یررسمی تولید نوعی غ به و مهمی هستندارای اطالعات مرتبط د اکثر این منابعاست.  با مشکالتی همراهها آن

و تجارت به  . منابع خاکستری در کلیه سطوح دولت، دانشگاه، صنعتنمایندمیدانش بشری را ذخیره و منتقل 

گزارش ها،یان نامهد. این منابع شامل پانصورت چاپی یا الکترونیکی اما بدون نظارت ناشران تجاری تولید می شو

های نامه ها،های سفر، مقاالت همایشهای فنی، دولتی، تحقیقاتی، گزارشها، گزارشها، خبرنامهکمیته

 باشند. ها میها و نظایر آنسایتهای مجازی، وبالکترونیکی، بحث

 های فنیگزارش

زمین های فنی گزارش 1902سال  ،میالدی باز می گردد 20اوایل قرن  بههای فنی گزارشگیری تاریخچه شکل

منتشر نمود.  1915فنی خود را در سال  مریکا منتشر و پس از آن کمیته مشورتی ناسا اولین گزارششناسی آ

-ارائه پیشرفت جهت یابزاری مهمو همچنین در حال حاضرن نی هنگام جنگ جهانی دوم و پس از آهای فگزارش

های فنی در زارشگ شود.محسوب می ، آموزش و پرورش، کسب و کار و علوم اجتماعیهای علم و فناوری

                                                           
1 Gray Literature 
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های های نظیر گزارش فنی، منابع خاکستری، زودآیند، یادداشت های پژوهشی، یادادشتحوزه های مختلف با نام

  شوند.داخلی و... شناخته می

پردازد. مدرکی است که به توصیف مراحل پیشرفت کار یا معرفی نتایج یک مطالعه فنی یا علمی می2گزارش فنی

های مربوط به برخی از نهادهای های علمی و مجموعه مقاالت کنفرانسع علمی، مانند ژورنالبر خالف سایر مناب

 گیرند.میهای فنی به ندرت مورد بررسی و ارزیابی دقیق و مستقل قرار آموزش عالی، گزارش

ها ممکن گزارشین نوع . اروندبه شمار میمنابع اطالعاتی علمی و فنی مهم  در زمرههای فنی امروزه گزارش

های منتشر کننده، است در سطح یک سازمان برای استفاده داخلی یا چند سازمان توزیع شوند. غالب این سازمان

های فنی غالباً برای حامیان گزارش .مندندفاقد امکانات ویراستاری و چاپی هستند که ناشران تجاری از آن بهره

ه یک نوشتار علمی، مانند مقاله، به جزئیات خیلی کوه بر آن وقتی عال .شوندهای تحقیقاتی تهیه میمالی پروژه

اعث طوالنی شدن بیش دقیق و ریز از تحقیق پرداخته است یا نتایج جنبی بسیار زیادی را در بردارد و این مسئله ب

لمی ها نیست، به صورت گزارش فنی یا عاز حد آن مقاله شده است و دیگرمناسب چاپ در منابعی مثل ژورنال

  .شودمنتشر می

 های گزارش فنیویژگی

 ها ودر ها، دانشگاهههای تحقیقاتی، آزمایشگاشوند و یا با حمایت سازمان های دولتی،انجمنمعموال منتشر نمی

 شوند.های محدود منتشر مینسخه

 کنند.ر میبه سرعت میان نتایج تحقیقات ارتباط برقرا 

 گیرد.در اختیار  مخاطبان خاص و محدودی قرار می 

 کند.ها را برای خوانندگان ان تسهیل میشامل شیوه کار و داده هایی است که انجام پژوهش 

                                                           
2 Technical report 
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  ر حد نهاد مطبوعی است هم مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند، د و اگر گیرندقرار می داوریبه ندرت مورد

 .نمایدکند یا از آن پشتیبانی میکه آن گزارش را منتشر می

 ک معموالً از هیچ چارچوب و استاندارد رسمی برای انتشار این نوع از مدارک وجود ندارد. این نوع مدار

 .شوندنشریات معمول چاپ و منتشر میمقاالت نشریات بلندتر هستند و در منابعی غیر از 

های سازمانی منتشر این نوع مدارک امروزه در سطح وسیعی به صورت الکترونیکی در اینترنت یا اینترانت

کنند ی و سریالی منتشر میهای فنی خود را به صورت رسمای از گزارشها مجموعهشوند. بسیاری از سازمانمی

توانند طور میهایی مانند شماره گزارش یا شماره جلد هستند و همینمشخصههای سریالی شامل و این مجموعه

های فنی شماره استاندارد ، ایزو برای گزارش1994. در سال المللی استاندارد پیایندها )شاپا( داشته باشندشماره بین

شماره بازیابی توسط ال یک موها معتر این گزارشبه منظور بازیابی سریع.ارائه کرده است  ISRN ای به نامویژه

ره گرنت. ره ثبت، شماره گزارش، شمامواردی مثل شما .یابدهای فنی اختصاص میگزارش بهسازمان مطبوع 

 تواند شامل موارد زیر باشد:میشماره بازیابی 

 حرف اول نام سازمان ایجاد کننده گزارش 

 ای از نوع مدرکنشانه 

 تاریخ ایجاد گزارش 

 گزارش نام پروژه مرتبط با 

 ای برای موضوع گزارشنشانه 



 چیست؟ فنی گزارش

6 
 

 فنی انواع گزارش

 ایگزارش فنی زمینه

ها مباحث ترین نوع هستند. آنها غالبدشوار است، اما این نوع گزارش  3ایزمینه فنی   هایتعریف گزارش

های فشرده، ، فناوری لوحشدن زمینگرمدهد. انرژی خورشیدی، می در اختیار قرارای درباره یک موضوع را زمینه

ره یک موضوع داده آیند. البته اطالعاتی که درباای از این موضوعات به شمار میای از مسائل پزشکی نمونهمسئله

هایی هستند که به ها افراد یا گروهمندند بلکه مخاطب آنشود برای کسانی نیست که تنها به این موضوع عالقهمی

ها پول بپردازند. به عنوان مثال یک شرکت مهندسی طور خاص به آن اطالعات نیازمندند و حتی حاضرند برای آن

خواهد دستگاهی را برای یک کلینیک همودیالیز بسازد. کند و میها کار میرا در نظر بگیرید که در زمینه پروتئین

ها نیاز دارند اما های مورد نیاز برای درمان آنهای کلیه و فناوریمهندسان به دانش عمومی درباره بیماری

ند یک گزارش ها نیاز دارچه که آنتا به آن دانش دست یابند. آن جستجو نمایندخواهند یک کتابخانه را نمی

  .ای درباره آن موضوع استفنی زمینه

 هادستورنامه

شود. این نوع خوانده میها دستورنامه ها، تجهیزات و برنامهدستورالعمل استفاده از دستگاه4هادستورنامه 

این دستورالعمل ها شامل توضیحاتی درباره استفاده از یک   .تر از حد معمولی هستندها معموالً کوتاهدستورالعمل

شود. هرچه سیستم ساده مثل رادیو تا چگونگی نگهداری و استفاده از سیستم های پیشرفته کامپیوتری را شامل می

باشد،چگونگی استفاده از آن پیچیده و نیاز به آموزش تر محصوالت فنی و تکنولوژی به کار رفته در آن پیشرفته

 های خاص دارد.

 

                                                           
3 Technical-background report 
4 Instructions 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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 هنگام تهیه دستورنامه توجه به موارد زیر ضروری است:

 ارائه گام به گام نحوه استفاده از ابزار و تشریح فرایند انجام کار؛

 ل کادر.برجسته کردن موارد مربوط به اخطار کاربران با استفاده از فونت قرمز یا قرار دادن در داخ

  های امکان سنجیگزارش

اند. یک هایی ارائه دادهاند و توصیهها را مورد مطالعه قرار دادهمسائل و فرصت  5گزارش های امکان سنجی

یعنی در عمل و از نظر فنی امکان پذیر  -گوید که آیا انجام یک پروژه ممکن استسنجی میگزارش امکان

، معموال مطالعه امکان سنجی است. اولین گام در انجام طرح هایی که در ابعاد وسیعی صورت می پذیرد  .است

های اجرای طرح را روشن و جهت دهی طرح مشخص می شود. در این مواقع کارفرما معموال این مطالعه افق

نیازهای خود را در قالب یک طرح مطرح می کند. گزارش امکان سنجی ارائه تجزیه و تحلیل از مسائل فنی پروژه، 

یت آن هاست. سازماندهی مناسب برای یک گزارش امکان سنجی به این راه حل های گوناگون و احتمال موفق

صورت پیشنهاد می شود: خالصه اجرای پروژه، شرح موضوع پروژه، تجزیه و تحلیل بازار، تجزیه و تحلیل مسائل 

 بندی هریک از راه حل ها.حل های مختلف،نیروی انسانی مورد نیاز، هزینه و زمانفنی، ارائه راه

  اییهتوصگزارش 

کند)یا هیچ ها را توصیه میدهد و یکی ازآندو یا چند راه حل را مورد مقایسه قرار می 6اییک گزارش توصیه

 کند(. کدام را توصیه نمی

 گزارش ارزیابی

  د.دهوار بودن مورد مطالعه قرار مییا تخمینی چیزی را از لحاظ ارزش و سزا 7یک گزارش ارزیابی

                                                           
5 Feasibilityand Report 
6  Recommendation Report 
7 evaluation reports 
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  گزارش تحقیقات اولیه

های تحقیقات بکر هستند و مستقیماً به صورت آزمایشگاهی و مشاهده به حاوی داده 8های تحقیقات اولیهگزارش

ها و مسائل و مشکالت هنگام انجام ها، تجزیه و تحلیل آنشیوه صحیح آزمایش هادر این گزارش  .انددست آمده

صورت باشد: برای انجام هر آزمایش مسئله و تواند به این ساختار یک گزارش تحقیقات می شود.تحقیق ذکر می

هدف آزمایش بیان شود. ذکر نتایج مورد انتظار، ترسیم طرح آزمایش و توضیح آن،جزئیات مواد و تجهیزات 

 هاو پیشنهادهای آینده.ها، ذکر علتاستفاده شده برای آزمایش، ثبت نتایج آزمایش

  گزارش پیشنهاد طرح تحقیق

ی مطالبی هست که از طریق آن یک طرح تحقیق یا پروژه برای تصویب معرفی حاو 9گزارش پیشنهاد طرح تحقیق

های پیشنهادی بسیار متنوع و برای متقاعد نمودن کارفرما برای تحویل کار به محقق یا طراح است. گزارش.شودمی

ا دقیق شود. از یک طرف ممکن است نوع کار و محدوده آن به طور کلی یها به دو صورت شروع میاین گزارش

از طرف کارفرما تهیه شود؛ مثل طراحی یک کارخانه. از سوی دیگر انجام یک پروژه ممکن است از سوی محقق 

یا طرح مطرح شده باشد. مثل شروع یک طرح تحقیقاتی در سازمان متبوع خود یا موسسه های تحقیقاتی داخلی 

وی ارائه دهد که بتواند طرح موردنظر یا مناقصه و خارجی. در هر دو حالت پیشنهاددهنده باید مطالب خود را به نح

 را برنده شود.

ای باشد که در ابتدا بتواند اهداف گزارش را خوب توجیه کند. سازمان گزارش پیشنهادی یا قالب آن باید به گونه

های مثالبرای این منظور استفاده از سپی طرح پیشنهادی برای رسیدن به این نیاز به صورت روشنی تشریح شود. 

بندی هایی که استراتژی را محقق ساخته و زمانمتعدد و تجربیات قبلی مناسب است. همچنین اسامی تمام فعالیت

                                                           
8 Primary research report 
9 Report-length proposal 
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ها را معین ها و نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز، روش و زمان پرداختها، براورد هزینهاجرای آن

 تواند از ارکان گزارش پیشنهادی باشد.سازد، می

  های تجاریطرح

 طرحبسیار شبیه یک پیشنهاد طرح تحقیق است. اما حداقل یک تفاوت عمده با آن دارد.  10های تجاریطرح

که یک پیشنهاد تحقیق شود. در حالیموجود تهیه می کارتجاری با هدف شروع یک کسب وکار یا توسعه یک 

  .شودبرای تصویب یک طرح خاص ارائه می

 بندیجمع

های صنعتی انپیشرفت های تحقیقاتی است  و اطالعات مورد نیاز برای رشد مداوم سازمگزارش های فنی، حاوی 

ود، حاوی اطالعات شنماید. این گزارشات در صورتی که کامل و بسیار دقیق تهیه و موسسات تحقیقاتی را ارائه می

 نماید. های فراوانی میارزشمندی است که به پژوهشگران و متخصصان کمک

ن است های فنی را گردآوری کند یافت نشد. گرچه ممکر پایگاهی که به صورت جامع گزارشدر داخل کشو

رسی عمومی به این ها گزارش های فنی خود را در کتابخانه سازمان مربوطه نگهداری نمایند اما دستبرخی سازمان

های فنی ه گزارشبن دسترسی ها در خارج از کشور امکاها و سازمانگزارش ها وجود ندارد. بسیاری از کتابخانه

ن سازمان و موسسه دهنده گزارش های فنی را برای کاربرا)دیجیتال( و یا جستجو در پایگاه های اطالعاتی ارائه

ز تجربیات سایر افراد و اها پرهیز از دوباره کاری و استفاده اند. از مزایای دسترسی به این گزارشخود فعال نموده

استفاده  تکرار اشتباهات گذشته، دسترسی پژوهشگران به روند انجام یک آزمایش، شناسایی مشکالت و عدم

 باشد. صحیح از ابزار و وسایل فنی می

                                                           
1 0 Business plans 
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 های فنیهای خارجی ارائه دهنده گزارشپایگاه

 رد.گیهای فنی در ادامه مورد اشاره قرار میهای خارجی ارائه دهنده گزارشای از پایگاهنمونه

 های فنی ناساپایگاه گزارش

البته منابع موجود  است.  2018تا  1916های گزارش فنی طی سال151009دارای  11های فنی ناساپایگاه گزارش

های فنی نیستند و سایر منابع اطالعاتی نظیر مقاله، کتاب، مقاله کنفرانس و..و نیز در این در این پایگاه تنها گزارش

 تشکیل شده است: مجموعهمنابع موجود از سه پایگاه وجود دارد.

 گزارش فنی( 149001) 1958تا  1917های ( بین سالNACAمشورتی )گزارشات کمیته ملی  -1

 فنی( گزارش 2008) تا زمان حاضر 1958اسناد ایجاد شده یا حمایت شده توسط ناسا از سال  -2

 سته به ناساشامل عکس و فیلم های ثبت شده در مجموعه عکس ناسا یا سایر مراکز واب NIXمجموعه  -3

 ای فنی راتوان گزارش هساده و پیشرفته در این پایگاه وجود دارد.در جستجوی ساده می امکان جستجو

ستجو نمود. جیا عدم دسترسی، مراکز مختلف ناسا و موضوعی  متن کاملبراساس نویسنده، سال، دسترسی به 

 به صورت رایگان قابل دسترس است. های فنی این پایگاهاکثر گزارش

                                                           
1 1 www.ntrs.nasa.gov 

https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?t=0&Ns=Publication-Date|0&N=4294129243+4294964374
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 همچنین امکانعنوان، شماره گزارش فنی و...  ،پیشرفته نیز امکان جستجو براساس نویسندهدر بخش جستجوی 

 فراهم است. بولیترکیب فیلدهای مختلف  با استفاده از عملگرهای 
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 NACAپایگاه

ها دهد. این گزارشرا گردآوری و ارائه می 1958تا  1918های های بین سالپایگاه کمیته مشورتی ناسا گزارش

دیگر آپدیت نشده و گزارشات  2006براساس سال و براساس کلید واژه قابل جستجو هستند. این پایگاه از سال 

 آن در پایگاه گزارش های فنی ناسا وجود دارد.

 

  (TRAl) آرشیو و کتابخانه گزارش فنی

-شناسایی، فراهم وظیفه ایجاد و  دانشگاه  کتابخانه یتوسط دانشگاه آریزونا و با همکاری مرکز پژوهشاین پایگاه 

های فنی مربوط به سازمان های دولتی آمریکا را پذیری گزارشسازی و دسترسنویسی، دیجیتالفهرست آوری،

های دولتی های فنی سازمانبرعهده دارد. ماموریت این مجموعه دسترسی آزاد و نامحدود  افراد به تمامی گزارش

ها با این پایگاه همکاری نموده و در حال حاضر بسیاری از دانشگاه وسازمان ت.هاسآمریکا صرف نظر از نوع آن

 های این پایگاه به صورت رایگان قابل دسترس است.باشد. گزارشگزارش فنی می 61500این پایگاه دارای 

فراهم  امکان جستجوی ساده و پیشرفته  براساس عنوان، نویسنده، شماره گزارش، سازمان و...در این مجموعه

 است.
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 EECS 12پایگاه گزارش فنی  

-المللی از گزارشینبای دانشگاه کالیفرنیا برکلی ایجاد شده و مجموعهکتابخانه و توسط  2007این پایگاه از سال 

های فنی طی ارشباشد. در این مجموعه گزها و موسسات تحقیقاتی و صنعتی میهای فنی حوزه کامپیوتر دانشگاه

ف هستند به جز شود. اکثر منابع این مجموعه داری فایل پی دی اگردآوری و ارائه می 2018تا  1981های سال

 منابع قدیمی. امکان جستجو براساس نویسنده، عنوان و کلیدواژه فراهم است.

 
 

                                                           
1 2 techreports.lib.berkeley.edu 

http://techreports.lib.berkeley.edu/xtf/servlet/org.cdlib.xtf.crossQuery.CrossQuery?rmode=btr
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 13ایاالت متحدهانرژی  وزارتپایگاه گزارش فنی 

مربوط به  یگزارش فن 659127 ایاالت متحده است. ربوط به وزارت انرژیاین پایگاه شامل گزارش های فنی م

نتایج جستجو ن فیلتر نمودموجود است. امکان جستجوی ساده و پیشرفته ودر این مجموعه   2018تا  1940هایسال

رخی منابع این وجود دارد. ببراساس نویسنده، دسترسی یا عدم دسترسی به متن کامل و بخش ارائه دهنده گزارش 

 ت تمام متن قابل دسترسی است.پایگاه به صور

 
 

 14پایگاه گزارش فنی دانشگاه ایندیانا

دهد. دسترسی تمام می دانشگاه ایندیانا را ارئهاین پایگاه گزارش های فنی مربوط به دانشکده کامپیوتر و مهندسی 

 ی فراهم است.فنامکان جستجو در نویسنده، عنوان و چکیده گزارش های  متن به منابع این پایگاه وجود دارد.

 

 

 

                                                           
1 3U.S. Department of EnergyOffice of Scientific and Technical Information www.osti.gov 

1 4 Technical Report Index  www.cs.indiana.edu 

 

https://www.osti.gov/%23
https://www.cs.indiana.edu/Research/techreports/index.html
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ها به کنند، اکثر این گزارشهای فنی مربوط به مجموعه خود را نگهداری میمراکزی نیز هستند که تنها گزارش

 سایت این مراکز در زیر آورده شده است.صورت تمام متن قابل دسترسی است. اسامی و آدرس وب

1. Center for Advanced Infrastructure and Transportation (CAIT)  

 فنی مربوط به حمل و نقل گرداوری گزارش های

 

 

http://cait.rutgers.edu/cait/research/
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2. Rutgers Center for Cognitive Science (RUCCS)  

های فنی علوم شناختیگزارش  

 

3. Computational Chemodynamics Laboratory  

های فنی علوم زیست محیطیگزارش  

 

http://ruccs.rutgers.edu/
http://ccl.rutgers.edu/technical-reports/
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4. Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (DIMACS)  

 گزارش های فنی حوزه ریاضی و علوم کامپیوتر

 

 های فنی کتابخانه کنگره امریکاگزارش

 است. های موضوعی مختلف دولتی آمریکا و در حوزه میلیون گزارش فنی 5کتابخانه کنگره دارای بیش از 

 
 

 

 

http://dimacs.rutgers.edu/TechnicalReports/
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 منابع 

. مدیریت منابع خاکستری )مورد پژوهی: (1394نجمه) و سالمی، ، امیررضا، اصنافی، ساراصفازاده .1

های سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی(. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و کتابخانه

 (.4)26سازماندهی اطالعات، 

های علمی و فنی. تهران: گروه صنایع یا مهدی (. راهنمای تدوین گزارش1380نقیان فشارکی، مهدی) .2

 .عج

 https://www.loc.gov/rr/scitech/trs/trswhatare.htmlب سایت کتابخانه کنگره و .3

 پدیا ویکی .4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B

4_%D9%81%D9%86%DB%8C 

https://www.loc.gov/rr/scitech/trs/trswhatare.html
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D9%81%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D9%81%D9%86%DB%8C

