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شماره شاپا (7581-2476 :)ISSN

این نشریه قبالً تحت عنوان فصلنامه «نقدرأی» و به شماره مجوز 91/20015
به چاپ میرسید که به دلیل تخصصی شدن ،به فصلنامه «رویه قضایی» تغییر
نام یافته و از ابتدای سال  1395به سه «دوفصلنامه» در حوزههای تخصصی

این نشریه در پایگاه های زیر نمایه سازی می شود:
 پایگاه مجالت تخصصی نور ()www.noormags.ir
 پرتال جامع علوم انسانی ()www.ensani.ir
 مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری ()www.ricest.ac.ir
 بانک اطالعات نشریات کشور ()www.magiran.com


مطالب مندرج در این نشریه بیانگر دیدگاه های نویسندگان آن است.



استفاده از مطالب نشریه با درج نام نویسنده و ذکر مأخذ مجاز است.



نشریه رویه قضایی ،در تصحیح ،تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.



پذیرش نهایی مقاالت منوط به تصویب هیأت تحریریه است.



مقاالت رسیده به دفتر نشریه مسترد نخواهد شد.

ناشر :دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ،تیراژ 2000 :نسخه ،قیمت 50000 :ریال
آدرس پستی :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان خارک ،دانشگاه علوم قضایی ،شماره ،20
طبقه سوم ،معاونت پژوهشی و فناوری ،دفتر نشریات علمی.
کدپستی1133913615 :

تلفن و نمابر)021( 66762579 :

پایگاه اینترنتیwww.ujsas.ac.ir/nr :
پست الکترونیکیraviyeh.keyfari@gmail.com :
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«حقوق خصوصی»« ،حقوق کیفری» و «حقوق عمومی» تقسیم شده است.

«راهنمای تدوین مقاله»
با توجه به جایگاه علمی این نشریه ،مقاالتی که عالوه بر داشتن محتوای علمی ،با رعایت شرایط زیر نگارش شده
باشند ،پذیرفته خواهند شد.

 -1مقاله باید شامل  5بخش به شرح زیر باشد:
چکیده و واژگان کلیدی :در بخش چکیده ،پیام رأی یا رویه قضایی به صورت خالصه ،حداکثر در  100واژه درج
خواهد شد .واژگان کلیدی نیز بین  3تا  5واژه باید باشد.
متن رأی :در این بخش ،اصل متن رأی باید درج گردد و از ذکر اسامی اشخاص (قضات رسیدگی کننده ،طرفین
پرونده ،شهود و  )...باید خودداری شود.
شرح موضوع :در این بخش ،موضوع پرونده و گردشکار و جریان رسیدگی به طور خالصه بیان می شود به
نحوی که خواننده در جریان ماوقع قرار گیرد.
مسائل شکلی :در این بخش ،مسائل شکلی از قبیل رعایت اصول نگارش ،رعایت ترتیبات تنظیم حکم ،چگونگی
استدالل آن و همچنین مستدل و مستند بودن حکم بررسی میگردد و سپس مساله صالحیت ،به ویژه زمانی که
مساله صالحیت مورد سوال قرار گرفته یا می تواند مورد سوال قرار گیرد ،بررسی میشود .بدین ترتیب ،ابتدا نکات
مثبت رأی به لحاظ شکلی بیان شده و مورد تاکید واقع می گردد و پس از آن ایرادات و اشکاالت احتمالی شکلی
بیان می شود.
مسائل ماهوی :در این بخش ،به زنجیره استدالل رأی اشاره می شود و ابتدا نقاط قوت رأی بیان شده و سپس
ضعف یا اشکاالت احتمالی زنجیره استدالل و مستندات قانونی و  ...ذکر می شود.
 -2در این نوع از مقاالت که به «یادداشت رأی» شناخته می شوند ،نیازی به درج نتیجه گیری و فهرست مجزای
منابع نیست.
 -3در نگارش مقاله ،الزم است به سوابق احتمالی موجود در رابطه با موضوع مانند آراء هیات عمومی دیوان عالی
کشور یا دیوان عدالت اداری اشاره گردد .در بیان اشکاالت و انتقادات ،باید چارچوب های علمی رعایت شود و از
تعبیرات احساسی نظیر «جای تاسف است» ،یا تعبیرات «قضاوتی» نظیر «رأی ،تخلف انتظامی است» و امثال آن
اجتناب شود.

ب) ضوابط نگارش و استناد:
 -1مجموعه مقاله حداقل  1500و حداکثر  4500واژه باشد .حجم خود رأی در تعداد کلمات مورد محاسبه قرار
نخواهد گرفت.
 -2متن مقاله با قلم  B Zarفونت  13و متون انگلیسی با قلم  Roman New Timesفونت  11تایپ شود.
 -3پاورقی با قلم  B Zarفونت  10و متون انگلیسی  Roman New Timesفونت  9تایپ شود.
 -4فاصله سطور  1سانتی متر باشد.
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الف) ضوابط مقاله:

ج) ضوابط نویسنده:
 -1نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان ،میزان تحصیالت ،رتبه علمی ،گروه آموزشی ،رشته تحصیلی ،نام
دانشکده و دانشگاه.
 -2نویسنده ی مسئول در مقاالتی که چند نویسنده دارند تعیین شود.
 -3نشانی پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان ،ذکر شود.
 -4شماره ی تلفن ،دورنگار ،کدپستی و نشانی نویسنده یا نویسندگان ذکر شود.

د) ضوابط ارسال:
نویسندگان محترم می توانند مقاالت خود را مشروط به اینکه در نشریه دیگری چاپ نشده باشد یا همزمان برای
داوری ارسال نشده باشد؛ به روش زیر ارسال فرمایند:
متن تایپ شده مقاله در قالب  wordو با فرمت  docxمیبایست به همراه تقاضانامه کتبی نویسنده مسئول و تعهد
وی مبنی بر اصیل بودن مقاله ،عدم انتشار تمام یا بخشی از آن در نشریات دیگر و عدم ارائه همزمان به چند نشریه
به سامانه مجله به نشانی  www.ujsas.ac.ir/nrیا ایمیل مجله به آدرس  raviyeh.keyfari@gmail.comارسال
گردد .همچنین میتوان مقاله اصلی را به همراه  CDفایل مقاله به همراه تقاضای کتبی نویسنده به نشانی مجله
ارسال کرد .ضمناً در صورت نقد رأی ،تصویر اصل رأی به صورت اسکن باید ارسال شود.
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 -5برای مشخص کردن قسمت های مختلف در هر یک از سه بخش اصلی مقاله ،از کلماتی همانند مبحث ،عدد،
گفتار ،فصل ،بخش و  ...استفاده نشود ،بلکه از اعداد به عنوان مثال  1و  1-1و  ...استفاده گردد.
 -6ذکر معادل التین واژگان تخصصی و اسامی خارجی و منابع و ارجاعات در پانویس هر صفحه الزامی می باشد.
 -7شیوه ارجاع و استناد به شکل زیر می باشد:
نام خانوادگی ،نام ،نام اثر (به صورت توپر) ،نام و نام خانوادگی مترجم (در صورت ترجمه بودن) ،جلد مورد استفاده،
نوبت چاپ ،محل نشر :نام ناشر ،سال نشر ،صفحه یا صفحات مورد استناد.
به عنوان مثال :آقایی نیا ،حسین ،جرایم علیه اشخاص(جنایات) ،چاپ چهاردهم ،تهران :نشر میزان،1394 ،
ص .321
 -8استناد به سایتهای اینترنتی به صورت کلی و بدون تعیین دقیق مؤلف و کتاب مجاز نمیباشد و در صورتی که
مطلبی از سایتها مورد استفاده قرار گیرد میبایست بر اساس (شرایط استناد) اقدام شود .همچنین ذکر تاریخ مراجعه
به سایت نیز ضروری است.
 -9نیازی به ذکر منابع مورد استفاده در پایان مقاله به صورت جداگانه نیست.
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