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 نقد رأی مقاالتنامه نگارش یوهش

 

آمادگی دارد تا مقاالت ارسالی اساتید، قضات،  رویه قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه 

نشریه موضوع  از طی فرآیند ارزیابی منتشر نماید.های زیر دریافت و پس نظران را در چارچوبپژوهشکران و صاحب

نقد، تحلیل و معرفی آراء و رویه قضایی و ارائه مطالب پژوهشی در حوزۀ مزبور بوده و تمامی  به صورت مشخص

 .گرددمقاالت با محوریت این موضوع ارائه می

 

 :چارچوب کلیالف ـ 

 باشد: یرز یهابخش یدارا یدقاله بام -1

 واژه( 011تا 111) یسی؛و انگل یفارس یدهچک آ. 

 واژه( 7تا  0آنها؛ ) یسیو معادل انگل یفارس یدیواژگان کل بـ.  

 مورد استناد )در صورت وجود( یآرا یا یمتن رأ جـ .  

 .یجهمربوطه و نت یهامقاله: شامل بندها و بخش یاصل یکرۀمقدمه، پد.  

 فهرست تمام منابع مورد استفاده.هـ .  

 درج گردد. یناًع یرقدر پاو یبه زبان اصل یخارج یاصطالحات و عالئم اختصار ی،معادل اسام -2

 میمثل حروف از راست به چپ تنظ یفرع یناعداد در عناو یبو ترت یعدد یگذار( با روش شمارهیترها)ت ینعناو -0

 .شود

شماره دادنامه یا  به ترتیب شامل جدول مشخصات رأی االمکاندر مقاالتی که نیاز به استناد به رأی وجود دارد، حتی -4

کننده )صدور مرجع رسیدگی و های اداریخواسته یا اتهام، شخص حقوق عمومی در آراء دادگاه تاریخ، کالسه/شماره پرونده،

 .درج گردد (رأی

 مشخصات رأی )بدوی/تجدیدنظر( 

 شماره دادنامه:

 تاریخ:

 خواسته یا اتهام:

 خواهان یا خوانده )حقوق عمومی(:

 کننده )صدور رأی(:مرجع رسیدگی

 



 

2 

 ینقد رأ هاییوهش انواعب ـ 

 شوند.یم یمتقس یرأ یادداشتو  محوررأی نقد ،محورنقد موضوعمورد  0نگارش مقاله به  یموجود برا هایقالب

 

 (یمحور )پژوهشنقد موضوع  -

 یانمشابه در ب یآراء مختلف است؛ لذا حداقل استناد به دو رأپرتو موضوع واحد در  یدسته از مقاالت بررس ین. هدف ا1

 خواهد بود. یموضوع، الزام

 کلمه خواهد بود. 7111و حداکثر  0111. حجم مقاله حداقل 2

بدنه  یا یدهدر چک یگربه طرق د یاچند سؤال  یا یکطرح  یقاز طر یآراء مورد بررس یلزوم بررس یلبه دال یدبا یسنده. نو0

 .یدمقاله اشاره نما

 یاابهام  یرارا که دا یو استدالل بپردازد و مطالب و موضوعات یلارائه تحلو رفع ابهامات با  یرأ یبه مبان یدبا یسنده. نو4

 .یندخود برطرف نما یدگاهابهام را با ارائه د یاسکوت هستند، آن سکوت 

موجود  یقوقح یاتبه ادب یدیداشته و مطالب جد یپرداخته نوآوریشپ یقاتنسبت به تحق یدشده با. مطالب نگاشته5

 .یافزایدب

 هیکه در خصوص موضوع واحد اختالف در رو یرندمورد استناد قرار گ ییآرا ،نوع از مقاالت ینشود در ایم یشنهاد. پ6

 وجود داشته باشد.

 

 (:نظرنقطه) فارسی یا غیرفارسی محورینقد رأ -

نگارش نقد، متن آراء خواهد  یوهدر ش یتبوده و محور یچند رأ یا یک یلیتفص یدسته از مقاالت بررس ین. هدف ا1

 بود.

 کلمه خواهد بود. 7111و حداکثر  1511. حجم مقاله حداقل 2

 کند. یانرا ب یدگیرس جریان و کار از گردش یابتدائاً مختصر یستیبا یسنده. نو0

 یا یدیدر تأصادره پرداخته و نظرات خود را  ۀدادنام یو حکم یو جهات موضوع یصدور رأ یبه نقد مبان یدبا یسنده. نو4

 .کندیم یانقضات ب یهارد استنادها و استدالل

 .وجود دارد یزن ییقضا یهرو ینوع از مقاالت امکان بررس ین. در ا5

 یخارج یو رأ گرددیبرگردان شده در متن درج م یآراء خارج یا یتنها رأچنانچه نقد رأی خارجی مورد نظر باشد،  .6

ورت اقتضا پرداخته و در ص یرأ یلو تحل یبه بررس یدبا یسندهنوع از مقاالت نو یندر ا گردد.یارسال م یوستبه پ یمهضم یلدر فا

 بپردازد. یآراء داخل یا یو رأ یمورد بررس یرأ یانموجود م هایتشابهات و تفاوت
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 کوتاه(: یادداشت) یرأ یادداشت  -

 اص دارد.اختص یرقضاییو غ ییمراجع قضا یهقالب تنها به قضات محترم کل ین. ا1

 .شودیدر تعداد کلمات محاسبه م یکلمه بوده و حجم خود رأ 5111حداکثر  یرأ یادداشت. حجم 2

خود  هایاستدالل یحتشر یزو ن ینظر هاییدگاهو د یمبان یان. قضات محترم در خصوص آراء صادره خود، به ب0

 پردازند.یم

 

 شیوه ارسال:

naghdeara@ujsas.ac.ir  میتوانند مقاالت خود را طبق شیوه نامه به نشانیگرامی ، وکال و دانشجویان قضات ،اساتید

 ارسال نمایند.
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