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حرف ماه

1

رضایخدارادررضایت پدر بطلبیم
اللهم صل على محمد عبدك و رسولك و أهل بيته الطاهرين؛ وأخصصهم بأفضل صلواتك
و رحمتك و بركاتك و سلامك؛ وأخصص اللهم
والدي بالكرامة لديك والصالة منك يا أرحم
ّ

الراحمين.

ش��ناخت ارزش و منزلت و جایگاه پدر ،گام نخس��ت در احس��ان به اوس��ت.
آگاهی از حق پدر و
ِ
حضرت ختمی مرتب��ت ،محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و س��لم فرمود :رضای��ت پروردگار در
رضایت پدر و خشم پروردگار نیز در خشم پدر است.
حضرت شمس الشموس امام علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیه و الثناء نیز در این باره
میفرماید؛ بر تو باد ب��ه فرمانبرداری از پدر و نیکی به او و فروتنی و خاکس��اری در برابر او و بزرگ
داشتن و گرامی داشتن او و همچنین آرام س��خن گفتن در حضورش؛ زیرا پدر ریشه و پسر شاخه
ی اوست .اگر پدر نبود ،خدا پسر را هم تقدیر نمی کرد .اموال و آبرو و جانتان را برایشان بذل کنید
که جان و مال تو برای پدر است .پس در دنیا از پدران به نیکی پیروی کنید و پس از مرگشان ،برای
آنان دعا و طلب رحمت کنید.
به یقین ،پیامبر مهربانی ،پیامبر رحمت برای جهانیان ،حضرت محمد که درود خدا و فرشتگان بر
شأن پدرمان را بدانیم
ایشان و
خاندان ِ
پاک ایشان باد ،پدر معنوی همه ی آدمیان هستند؛ بیاییم قدر و ِ
ِ
رضایت پدر است.
کسب
ِ
که رضای خدا در جلب و ِ
اللهم صل على محمدو آلهوسلم

1

مفاتیح الحیات ،جوادی آملی ،عبداهلل ،مرکز نشر ا ِسراء ،قم ،بهار ،صص 226.و227
 .1گردآورنده :رضا تاجگر

tajgar.reza@gmail.com
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نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

(بخش دوم)

*

شماره پرونده  ۷۰۳ـ  ۱/168ـ ۹۳
 .4سؤال

در اجرای ماده  ۱۴۹قانون آیین دادرس��ی کیفری  ۱۳۹۲تش��ریفات فروش چگونه است؟ آیا
ازطریق مزایده فروخته میش��ود؟ چه کس��ی به جای فروش��نده امضا مینماید؟ اگر مالک مال
راضی به فروش نباشد ،تکلیف چیست؟
نظریه شماره ۱۴۲۴/۹۳/۷ـ ۱۳۹۳/۶/۱۸
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که تصمیمگیری در خصوص اموال سریعالفس��اد و ضایعش��دنی ،مستلزم فوریت
میباش��د و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده  ۱۴۹قانون آیین دادرسی کیفری  ۱۳۹۲و رعایت
تش��ریفات آن که زمان زیادی را میبرد ،منافی با اصل تصمیمگیری ف��وری در مورد این اموال
میباشد و نظر به این که در ماده یاد ش��ده قید «....به دستور دادگاه فروخته میشود »....داللت بر
عدم رعایت تش��ریفات مزایده میکند ،در حالـی که در مزایده ،اموال بایستی به باالترین قیمت
1پیشنهادی به فروش برسد .بنابراین ،در فرض اس��تعالم ،اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای
بازپرس و موافقت دادس��تان یا دس��تور دادگاه به قیم��ت روز فروخته میش��ود و در مواردی که
*  .گردآورنده :رضا تاجگر

tajgar.reza@gmail.com
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انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باش��د ،نماینده دادسـتان یا دادگاه در صورت عدم
دستـرس��ی به مالک ،به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال م��ال مینماید .همچنین فروش
اموال ضایع شدنی و سریعالفساد منوط به عدم دسترسی به مالک میباشد و در فرضی که مالک
در دس��ترس باش��د ،اموال مزبور به وی تحویل داده میش��ود که در این صورت س��البه به انتفاء
موضوع میباشد.

1

شماره پرونده  ۸۶۹ـ  ۲۶ـ ۹۳
 .5سؤال

درخصوص پرون��دهای خواهان مطالب��ه وجهی از ش��خص خوانده را مینمای��د که درحین
رس��یدگی ش��خص ثالث تعهد میکند در مدت معینی طلب خواهان را پرداخ��ت نماید و دادگاه
مبادرت به صدور گزارش اصالحی مینماید .آیا گزارش اصالحی صادره مبنی بر تعهد ش��خص
ثالث بر پرداخت طلب خواهان صحیح میباشد؟ و بر اساس گزارش اصالحی صادره میتوان در
صورت استنکاف شخص ثالث اعمال ماده ۲نحوه اجرای محکومیتهای مالی کرد؟
نظریه شماره  ۱۴۱۹/۹۳/۷ـ ۱۳۹۳/۶/۱۸
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعهد ش��خص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواهان از خوان��ده ضمن گزارش اصالحی فرض
قسمت اول ،فاقد اشکال قانونی است .ولی به نظر میرس��د با توجه به ماده  ۲قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی ،اعمال ماده مذکور فقط در مورد محکو ٌمعلیه ممکن است و قابل تسری به
2
شخص ثالث نیست.

 . 1ر.ک :.روزنامه رسمی ،ش ،20338 .سال  ،70پنجشنبه ۱۱،دی  ،۱۳۹۳ص.4 .
 . 2همان.

نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

169
شماره پرونده  ۹۶۳ـ  ۵۸ـ ۹۳

 .6سؤال
الف :به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشس��تگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ
تحمیل��ی و ...مصوب ،۱۳۶۷کلیه وزارتخانهها ،ش��رکتها ،مؤسس��ات دولتی ،ش��هرداریها،

بانکها ،مؤسسات ،شرکت ها و س��ازمانهایی که شمول قانون به آنها مس��تلزم ذکر نام است،
میتوانند مستخدمین معلول ( )...رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مش��ابه خود را به شرط داشتن
حداقل بیست سال تمام س��ابقه خدمت بر اساس درخواس��ت کتبی آنان و تصویب شورای امور
اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیال بر حسب نوع و درجه
معلولیت و یا بیماری[مشخص] گردیده اس��ت به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از
لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.
ب :به موجب تبصره ۱ماده ۱آییننامه اجرایی قانون موصوف (تصویبنامه /۴۵۶۶۲ت۶۵۲
مورخ )۱۳۶۸/۵/۳۰مقرر ش��ده اس��ت ش��ورای امور اداری و استخدامی کش��ور مکلف است در
صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک ،نظریه خود مبنی
بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعالم نماید.
با عنایت به مراتب بندهای فوق آیا مراد از کلمه «میتوانند» در متن ماده واحده ،جواز تکلیفی
برای دستگاههای مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاهها مکلف به
بازنشستگی جانبازان و معلوالن موضوع متن واحده میباشند یا مخیر؟
نظریه شماره ۱۴۱۵/۹۳/۷ـ ۱۳۹۳/۶/۱۸
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشس��تگی جانبازان انقالب اسالمی ایران
و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل س��خت و زیانآور مصوب ،۱۳۶۷قانونگذار
کلمه «میتوانند» را بکار برده اس��ت و همچنین در تبصره ۱ماده ۱آییننامهاجرایی آن مصوب
 ۱۳۶۸/۵/۲۸هیأت وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری
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و استخدامی کش��ور فقط تکلیف درخصوص «مدت زمان اظهارنظر» داشته که میتواند دایر بر
موافقت یا مخالفت شورای مذکور باش��د ،بنابراین اطالق کلمه «میتوانند» ایجاد تکلیف برای
1
دستگاه اجرایی نمینماید.
شماره پرونده  ۷۶۰ـ  ۲۱۸ـ ۹۳
 .7سؤال

با توجه به اینکه معرفی ش��اهد و حاض��ر نم��ودن آن در دادگاه از وظایف خواهان میباش��د،
چنانچه خواهان خواس��تار اعمال ماده  ۲۴۲قانون آیین دادرس��ی مدنی باش��د و شاهد ایشان به
آدرس اعالمی خواهان شناس��ایی نش��ود ،با توجه به اینکه دادگاه غالب ًا وارد رس��یدگی ماهیتی
میشود ،قاضی شورا در این حالت آیا مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا میتواند با توجه به
این موضوع مبادرت به صدورحکم نماید؟
نظریه شماره  ۱۴۱۴/۹۳/۷ـ ۱۳۹۳/۶/۱۸
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه خواهان خواس��تار اعمال ماده  ۲۴۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی باشد و ش��اهد ایش��ان در آدرس اعالمی خواهان شناخته نش��ود ،موضوع از موارد
صدور اخطار رفع نقص نمیباش��د .در فرض س��ؤال میتوان به خواهان اخطار نمود که نش��انی
صحیح ش��اهد خود را اعالم یا وی را معرفی نماید .در غیر این صورت ،گواهی از عداد دالیل وی
2
خارج میشود.

 . 1همان.
 . 2همان.
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شماره پرونده  ۹۴۹ـ  ۱/127ـ ۹۳

 .8سؤال

۱ـ در صورتی که اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمع ًا ،مشترک ًا به
دادگاه معرفی نمایند ،آیا اوراق قضایی مربوط به پرونده باید به هر دو وکیل ابالغ ش��ود یا ابالغ به

احدی از آنها کفایت میکند؟
۲ـ در راستای ماده  ۳۷قانون آیین دادرس��ی مدنی چنانچه موکل وکیل خود را عزل نماید ،آیا
دادگاه تکلیف قانونی دارد که مراتب را به وکیل معزول ابالغ کند؟
نظریه شماره  ۱۴۱۳/۹۳/۷ـ ۱۳۹۳/۶/۱۸
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در صورتی که اصحاب دعوی ،دو نفر را به عنوان وکیل به ط��ور منفرداً و مجتمع ًا به دادگاه
معرفی نمایند ،اوراق قضایی باید به هر یک از وکال ابالغ شود.
۲ـ طبق ماده  ۳۷قانون آیین دادرسی در امور مدنی «چنانچه موکل ،وکیل خود را عزل نماید،
مراتب را باید به دادگ��اه و وکیل معزول اطالع دهد .»...بنابراین دادگ��اه ،تکلیفی مبنی بر اطالع
1
عزل به وکیل ندارد.

 . 1همان.
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 - 1ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ  6ﺷﻤﺎﺭﻩ  360000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ  12ﺷﻤﺎﺭﻩ  760000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ) .ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺴﺘﻲ(
 0104282808005ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻴﺮﺯﺍﻱ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ

 - 2ﻟﻄﻔﺎً ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻴﺒﺎ
ﻛﺪ  169ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

) ﻟﻄﻔﺎً ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ؛  -ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺑﺮ ﺷﻮﺩ.
 -ﺩﺭ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ،ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺎﺷﺪ(.

 - 3ﻟﻄﻔﺎً ﺍﻳﻦ ﺑﺮگ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ؛ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ 14335-419
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

 - 4ﻟﻄﻔﺎً ﻛﭙﻲ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ،ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ.

 - 5ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ ،ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺘﺒﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

● ﮔﻔﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ،ﻋﻼﻭﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

●● ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻛﺎﻧﻮﻥ« ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  www.notary.irﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
U0T

Kanoon.notary@gmail.com
0TU

U0T

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ''ﻛﺎﻧﻮﻥ'':

&

0TU

Email:MAGAZINE@NOTARY.ir

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ''ﻛﺎﻧﻮﻥ'' ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ :ﺗﻬﺮﺍﻥ 14335 – 419

ﻳﺎ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻨﺎﻳﻲ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ  273ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ

ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ1586717311 :
ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﻧﻤﺎﺑﺮ009821 _ 88727881 :
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ 009821 _ 88705190 :ﺳﺮﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻢ ﺁﻗﺎﻳﯽ :ﺩﺍﺧﻠﯽ )(219
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ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻘﺎﻻﺕ
ﻣ→ﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻛ→ﺎﻧﻮﻥ« ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺷ→ﻤﺎﺭﻩ ﻳﻜﺼﺪﻭﻳﻜﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧ→ﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎ＾ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺯﻳﺮ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ
ﺷ→ﻴﻮ↓ ﺗ→ﻬﻴﻪ ﻭ ﺗ→ﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗ→ﺪﻭﻳﻦ ﻣ→ﻘﺎﻻﺕ ﺍﺭﺳ→ﺎﻟ∂ ﺍﻫ→ﺘﻤﺎﻡ ﻭﺭﺯﺩ .ﺍﻟﺒ→ﺘﻪ ﺭﻋ→ﺎﻳﺖ ﺍﻳ→ﻦ ﻣ→ﻬﻢ ﺩﺭ ﺟ→ﻬﺖ ﺣ→ﻔﻆ ﺷ→ﺄﻥ ﻋﻠﻤ∂ـﭘﮋﻭﻫﺸ∂ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺿﺮﻭﺭ＾ ﺍﺳﺖ.
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ،ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﻳ∂ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺷﻮﺭﺍ＾ ﺩﺍﻭﺭ＾ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻛﺎﻧﻮﻥ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ.
Ґ
ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ ،ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ »ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣ↔ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻﺕ« ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺧﺼﻮﺹ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ.

 ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣ↔ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻﺕ

Ґ
 ۱ـ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺿﻤﻴﻤ↔ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
 ۱ـ  ۱ـ ﻧ → →→ﺎﻡ ﻭ ﻧ → →→ﺎﻡﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔ → →→∂ ،ﻣ → →→ﻴﺰﺍﻥ ﺗ → →→ﺤﺼﻴﻼﺕ ،ﺭﺷ → →→ﺘﻪ ﺗ→ → →→ﺤﺼﻴﻠ∂ ،ﺭﺗ → →→ﺒ↔ ﻋ → →→ﻠﻤ∂ـﭘﮋﻭﻫﺸ∂ ﻳ → →→ﺎ
ﺩﺍﻧ→ﺸﮕﺎﻫ∂ ،ﮔ→ﺮﻭﻩ ﺁﻣ→ﻮﺯﺷ∂ ،ﻧ→ﺎﻡ ﺩﺍﻧ→ﺸﻜﺪﻩ ،ﻧ→ﺎﻡ ﺩﺍﻧ→ﺸﮕﺎﻩ ،ﻧ→ﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫ∂ )ﻫﻢ ﻓﺎﺭﺳ∂ ،ﻫﻢ
ﺍﻧﮕﻠﻴﺴ∂ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ(.
 ۲ـ  ۱ـ ﻧﺸﺎﻧ∂ ،ﻛﺪﭘﺴﺘ∂ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻧﻤﺎﺑﺮ ﻭ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ،ﻧﺸﺎﻧ∂ ﺭﺍﻳﺎﻧﺎﻣﻪ )ﺍﻳﻤﻴﻞ( ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.
 ۳ـ  ۱ـ ﺍﺭﺳ→ →→ﺎﻝ ﺳ → →ﻮﺍﺑ→ →→ﻖ ﻋ→ →→ﻠﻤ∂ـﭘﮋﻭﻫﺸ∂ ﻭ ﻣ→ →→ﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻋ→ →→ﻠﻤ∂ـﺗﺤﻘﻴﻘ∂ ﻧ→ →→ﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳ →→ﺎ ﻣ →→ﺘﺮﺟﻢ ﺑ→ →ﺮﺍ＾
ﺍﻭﻟﻴﻦﺑﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭ＾ ﺍﺳﺖ.
Ґ
 ℮ـ  ۱ـ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﻮﺩ.
Ґ
 ۲ـ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﮔﻮﻳﺎ＾ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻢ ﻓﺎﺭﺳ∂ ،ﻫﻢ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴ∂ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ(.
 ۳ـ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺭ  ۱Ωﺳﻄﺮ ﺿﺮﻭﺭ＾ ﺍﺳﺖ )ﻫﻢ ﻓﺎﺭﺳ∂ ،ﻫﻢ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴ∂ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ(.
Ґ
 ℮ـ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪ＾ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ  Ｑﻭﺍﮊﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ )ﻫﻢ ﻓﺎﺭﺳ∂ ،ﻫﻢ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴ∂ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ(.
Ґ
 Ｑـ ﺗ →→ﺮﺟﻴﺤﺎ ﻣ →→ﻘﺎﻟﻪﻫﺎ＾ ﺗ →→ﺎﻳﭗﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑ →→ﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﺭﻧ →→ﮕﺎﺭ ﺗ →→ﺤﺖ ﻭﻳ →→ﻨﺪﻭﺯ ﻭ ﻳ→→ﺎ ) wordﻳ −ﻧ→→ﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﻣ→→ﻘﺎﻟﻪ ﺑ→→ﻪ
ﻋﻼﻭﻩ  CDﻳﺎ ﻓﻼﭘ∂( ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
Ґ
⅛ ـ ﻣ→ →→ﻘﺎﻟﻪ ﺍﺭﺳ→ →→ﺎﻟ∂ ﻧ→ →→ﺒﺎﻳﺪ ﻗ→ →→ﺒﻼ ﭼ→ →→ﺎﭖ ﺷ→ →→ﺪﻩ ﺑ→ →→ﺎﺷﺪ ﻭ ﻫ→ →→ﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧ→ →→ﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻧ→ →→ﺒﺎﻳﺪ ﺑ→ →→ﺪﻭﻥ ﺍﺟ →→ﺎﺯﻩﻧﺎﻣ↔ ﻛ →→ﺘﺒ∂
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻛﺎﻧﻮﻥ« ،ﺟﻬﺖ ﭼﺎﭖ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺯ＾ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ۷ـ ﻣ→ →→ﻘﺎﻟﻪ ﻧ→ →→ﺒﺎﻳﺪ ﺑ→ →→ﻴﺶ ﺍﺯ  ۳Ωﺻ→ →→ﻔﺤﻪ ) A4ﺗ→ →→ﺎﻳﭗﺷﺪﻩ( ﺑ→ →→ﺎﺷﺪ .ﻣ→ →→ﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﭘ →→ﺬﻳﺮﺵ ﻭ ﭼ →→ﺎﭖ ﻣ →→ﻘﺎﻟﻪﻫﺎ＾
ﭼﻨﺪﻗﺴﻤﺘ∂ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺍﺳﺖ.
 ۸ـ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ＾ ﺗﻨﻈﻴﻤ∂ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ »ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺘﻨ∂« ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣ∂ﻛﻨﺪ.
 ۱ـ  ۸ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣ→ →→ﺘﻦ ﻧ →→ﻘﻞ ﻗ →→ﻮﻝ ﺍﻋ →→ﻢ ﺍﺯ ﻣ →→ﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳ →→ﺎ ﻏ →→ﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛ →→ﺎﻓ∂ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺧ →→ﻞ ﭘ →ﺮﺍﻧ →→ﺘﺰ
ﺑ→ﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷ→ﻮﺩ؛ ﺍﻟﻒ ـ ﻧ→ﺎﻡﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔ→∂ ﻧ→ﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﺛ→ﺮ .ﺏ ـ ﺳ→ﺎﻝ ﻧ→ﺸﺮ ﺍﺛ→ﺮ .ﺝ ـ ﺷ→ﻤﺎﺭﻩ ﺻ→ﻔﺤ↔ ﻣ→ﻮﺭﺩ
Ґ
2
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ .ﻣﺜﻼ) :ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ ،۱۳۸۳ ،ﺹ.(۲۷ .
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 ۲Eـ  ۸ـ ﺩﺭ ﺻ →→ﻮﺭﺕ ﺗ →→ﻌﺪﺩ ﺁﺛ →→ﺎﺭ ﻧ →→ﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻳ−ﺳ →→ﺎﻝ ،ﻣ →→ﻨﺒﻊ ﻣ →→ﻮﺭﺩ ﺍﺳ →→ﺘﻨﺎﺩ ﺭﺍ ﺑ →→ﺎ ﺣ →→ﺮﻭﻑ ﺍﺑ →→ﺠﺪ )ﺍﻟﻒ ،ﺏ ،ﺝ،
Ґ
ﺩ (...،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻣﺜﻼ) :ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ] ۱۳۸۳ ،ﺍﻟﻒ[ ،ﺹ (۳۹ .ﻭ )ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ] ۱۳۸۳ ،ﺏ[ ،ﺹ.(۲℮Ｑ .
 ۹ـ ﻣ →→ﻨﺎﺑﻊ ﻣ →→ﻮﺭﺩ ﺍﺳ →→ﺘﻨﺎﺩ ﺍﻋ →→ﻢ ﺍﺯ ﻓ →→ﺎﺭﺳ∂ ﻳ →→ﺎ ﻏ →→ﻴﺮﻓﺎﺭﺳ∂ ،ﺩﺭ ﭘ →→ﺎﻳﺎﻥ ﻣ →→ﻘﺎﻟﻪ ﺑ →→ﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻔ →→ﺒﺎﻳ∂ ﻧ →→ﺎﻡﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔ →→∂
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ؛
 ۱ـ  ۹ـ ﻛ → → →→ﺘﺎﺏ :ﺍﻟﻒ ـ ﻧ → → →→ﺎﻡﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔ → → →→∂ ﻧ → → →→ﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ،ﺏ ـ ﻧ → → →→ﺎﻡ ﻧ → → →→ﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ،ﺝ ـ ﺳ→ → →→ﺎﻝ ﻧ→ → →→ﺸﺮ ﻛ→ → →→ﺘﺎﺏ،
ﺩـ ﻋ→ﻨﻮﺍﻥ ﻛ→ﺘﺎﺏ ،ﻫ ـ ﻧ→ﺎﻡ ﻣ→ﺘﺮﺟﻢ ،ﻭ ـ ﺷ→ﻤﺎﺭﻩ ﺟ→ﻠﺪ ،ﺯ ـ ﺷ→ﻤﺎﺭﻩ ﭼ→ﺎﭖ ،ﺡ ـ ﻣ→ﺤﻞ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎﺏ ،ﻁـ ﻧﺎﻡ
Ґ
ﻳ →→ﺎ ﻋ →→ﻨﻮﺍﻥ ﻧ →→ﺎﺷﺮ؛ ﻣ →→ﺜﻼ :ﺍﻣ →→ﺎﻣ∂ ،ﺳ →→ﻴﺪﺣﺴﻦ ) ،(۱۳۷۳ﺣ →→ﻘﻮﻕ ﻣ →→ﺪﻧ∂ ،ﺝ ،⅛.ﭺ ،℮ .ﺗ →→ﻬﺮﺍﻥ ،ﻛ →→ﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷ∂
ﺍﺳﻼﻣﻴﻪ.
 ۲ـ  ۹ـ ﻣ → →→ﻘﺎﻟﻪ :ﺍﻟﻒ ـ ﻧ → →→ﺎﻡﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔ → →→∂ ﻧ → →→ﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ،ﺏ ـ ﻧ → →→ﺎﻡ ﻧ → →→ﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ،ﺝ ـ ﺗ → →→ﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧ → →→ﺘﺸﺎﺭ ﻧ → →→ﺸﺮﻳﻪ،
ﺩـ ”ﻋ →→ﻨﻮﺍﻥ ﻣ →→ﻘﺎﻟﻪ“ ،ﻫـ ﻧ →→ﺎﻡ ﻣ →→ﺘﺮﺟﻢ ،ﻭ ـ ﻧ →→ﺎﻡ ﻳ →→ﺎ ﻋ →→ﻨﻮﺍﻥ ﻧ →→ﺸﺮﻳﻪ ،ﺯ ـ ﻧ →→ﺎﻡ ﻳ →→ﺎ ﻋ →→ﻨﻮﺍﻥ ﺻ →→ﺎﺣﺐ ﺍﻣ →→ﺘﻴﺎﺯ
ﻧ → → →→ﺸﺮﻳﻪ ،ﺡ ـ ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﺳ→ → →→ﺎﻝ ﺍﻧ→ → →→ﺘﺸﺎﺭ ﻧ→ → →→ﺸﺮﻳﻪ ،ﻁ ـ ﺗ→ → →→ﺮﺗﻴﺐ ﺍﻧ→ → →→ﺘﺸﺎﺭ ﻧ→ → →→ﺸﺮﻳﻪ؛ ＾ ـ ﺷ→ → →→ﻤﺎﺭﻩ ﻧ→ → →→ﺸﺮﻳﻪ،
Ґ
∑ ـ ﺻ →→ﻔﺤﺎﺕ ﺷ →→ﺮﻭﻉ ﺗ →→ﺎ ﭘ →→ﺎﻳﺎﻥ ﻣ →→ﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻧ →→ﺸﺮﻳ↔ ﻣ →→ﻮﺭﺩ ﺍﺳ →→ﺘﻨﺎﺩ؛ ﻣ →→ﺜﻼ :ﻓ →→ﺪﻭ＾ ،ﺳ →→ﻠﻴﻤﺎﻥ) ،ﻣ →→ﻬﺮﻣﺎﻩ
” ،(۱۳۸۸ﻧ →→ﮕﺎﻫ∂ ﺟ →→ﺪﻳﺪ ﺑ →→ﻪ ﺑ →→ﻨﺪﻫﺎ＾ ﺍﻭﻝ ﺗ →→ﺎ ﭘ→→ﻨﺠﻢ ﻣ→→ﺎﺩ↓ ⅛ ۹۷ﻗ→→ﺎﻧﻮﻥ ﻣ→→ﺪﻧ∂ ﺍﻳ→→ﺮﺍﻥ“ ،ﻣ→→ﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻛ→→ﺎﻧﻮﻥ«،

ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ ،ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺠﺎﻩﻭﻳﻜﻢ ،ﺩﻭﺭ↓ ﺩﻭﻡ ،ﺵ ،۹۷ .ﺻﺺ ⅛۳ .ـ .۲۹
Ґ
 ۱Ωـ ﻣ →→ﺤﻮﺭ ﺍﺻ →→ﻠ∂ ﻣ →→ﻄﺎﻟﺐ ﻗ →→ﺎﺑﻞ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻣ →→ﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣ →→ﺴﺎﻳﻞ ﺣ →→ﻘﻮﻗ∂ ﻋ→→ﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﺑ→→ﻪﻃﻮﺭ ﺍﺧ→→ﺺ ﺣ→→ﻘﻮﻕ
ﺛ→→ﺒﺘ∂ ،ﻧ→→ﻈﺎﻡ ﺳ→→ﺮﺩﻓﺘﺮ＾ ،ﺣ→→ﻘﻮﻕ ﺛ→→ﺒﺖ ﺍﺳ→→ﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣ→→ﻼ∑ ﻭ ﺍﻣ→→ﻮﺭ ﺩﻓ→→ﺎﺗﺮ ﺍﺳ→→ﻨﺎﺩ ﺭﺳ→→ﻤ∂ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳ→→ﻦ ﺭﻭ ﻣ→ﻘﺎﻻﺕ
ﺍﺭﺳﺎﻟ∂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮ＾ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۱۱ـ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺍﺩﺑ∂ ،ﻓﻨ∂ ،ﻧﮕﺎﺭﺷ∂ ﻭ ﻋﻠﻤ∂ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
سردفترانﺻ →و→ﺤﺎﻑﺯﺍﺩﻩ،
→ﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷ →→ﻬﻴﺪ
شماره→→ﺒﺮ＾،
سنایی،ﻋ →→ﻠ∂ﺍﻛ
خیابان ﺷ →→ﻬﻴﺪ
→ﻄﻬﺮ＾،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
→ﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳ →→ﺘـﺎﺩ
تهران→،ﻬﺮﺍﻥ،
→ﺎﻫﻨﺎﻣﻪ :ﺗ →
دفتر→→ﺘﺮ ﻣ →
→ﺸﺎﻧ∂ ﺩﻓ
ﻧ→
دفتریاران
 ،273ﺧ →کانون
مطهری،ﻣ →روبرروی
خیابانﺧ →استاد
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ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ »ﻛﺎﻧﻮﻥ« ﺗﻼﺷ∂ ﺑﺮﺍ＾ ﺩﺳﺖﻳﺎﺑ∂ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
§ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫ∂ﻫﺎ＾ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ＾ ﺑﻨﺪ ﻳ −ﻣﺎﺩ↓ ⅛⅛ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤ∂
§ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ґ
§ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﻳﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ＾ ﺣﻘﻮﻗ∂ ﻭ ﻗﻀﺎﻳ∂
§ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤ∂ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘ∂ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗ∂ ﻭ ﻗﻀﺎﻳ∂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ
§ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺭﺟ∂ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌ↔ ﺗﻄﺒﻴﻘ∂ ﺁﻥﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﻳ↔ ﻗﻀﺎﻳ∂ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
§ ﺩﺭﺝ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ＾ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ
§ ﻧﺸﺮ ﺑﺮﺧ∂ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻤ∂ ،ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ
§ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ∂ﻫﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ＾ ﻋﻠﻤ∂ ﻭ ﺣﻘﻮﻗ∂
§ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻐﻠ∂ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍ＾ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
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Ґ
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