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توصیههای شکلی برای تنظیم لوایح
نندگان در چهارمین دوره مسررابقات داوری تجاری توصرریه میگردد ،برای برخورداری از

به شررر

حدا ثر امتیاز شکلی در مرحله تبادل لوایح ،توصیههای زیر را مورد توجه قرار دهند .عدم رعای هر
یک از این موارد میتواند منجر به اهش امتیاز گروه در این قسم از مسابقه گردد.

الف .توصیههای عمومی:
 .1دادخواسررر
شر

داوری خواهان و الیحه دفاعیه خوانده «(لوایح)» باید فاقد نام و اطالعات گروههای

ننده و اع ضای آنها با شد .هرگونه تالش جه

شنا ساندن هوی گروهها به گروه مقابل و

داوران تخلف محسوب شده و دبیرخانه مسابقات مجاز به حذف گروه متخلف از مسابقات میباشد.
.2

د اختصاصی هر گروه باید بر روی لیه لوایح درج شده باشد.

ب .ساختار پایه (اصلی) لوایح:
لیه لوایح باید دارای پوشش (جلد) حاوی مشخصات زیر باشد:

.3

 نام مسابقه و دوره و سال برگزاری آن؛-

د اختصاصی گروه شر

ننده؛

 تعیین نوع الیحه (ادعانامه ،دفاعیه)؛ ذ ر نام طرفین اختالف؛ و -تاریخ الیحه.
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.4

لیه لوایح باید دارای فهرس های زیر باشد:
 فهرس مندرجات (مطالب) :این فهرس باید شامل تمام بخشهای لوایح بوده و به طور دقیقمشخص نماید ه در هر صفحه چه ادعا یا دفاعی مطرح شده اس .
 -فهر س عالئم اخت صاری :در این ق سم  ،شر

نندگان میتوانند لمات ،عبارات و یا قوانینی

ه تکرار می شوند را به صورت اخت صاری معرفی نمایند و در متن الیحه از همان عالیم ا ستفاده
نمایند.
توضرریح :هر لمهای ه در لوایح به طور اختصرراری خواهد آمد ،باید برای اولین بار در الیحه به طور
امل ذ ر گردیده و عالم اخت صاری آن داخل پرانتز «(  »)...نو شته شود .سپس ،در ادامه الیحه،
میتوان تنها از عالم اختصاری استفاده نمود.
توضیح :عالم های اختصاری نباید تا حدی شبیه به هم باشند ه موجب اشتباه شده و یا داوران را
دچار سردرگمی نمایند.
 فهرس منابع :این فهرس شامل دو ستون بوده ه در ستون سم چپ نام نویسنده منبع ودر ستون سم راس مشخصات امل منبع باید ذ ر گردد .مشخصات امل شامل موارد زیر
میباشد:

نام ،سال چاپ ،نسخه چاپ ،انتشارات ،وب سای مورد دسترس (چنانچه نسخه چاپی قابل دسترس
وجود ندارد) ،عالم اخت صاری ه در متن به ار رفته ا س ( شامل نام خانوادگی نوی سنده ،سال
انتشار اثر و صفحه مورد استفاده) ،و پاراگرافی ه این منبع در نگارش آن در متن الیحه به ار رفته
اس .

 -فهرس آرا :شامل دو بخش آرای داوری و آرای دادگاهها میباشد:

در مورد آرای داروی ،فهرس شامل دو ستون بوده ه در ستون سم چپ مر ز صادر ننده رای و
شماره رای و در ستون سم راس مشخصات امل رای ذ ر میگردد .مشخصات رای شامل موارد
زیر میباشد :سال صدور رای ،تر یب دیوان داوری صادر ننده رای (در صورت شناخته شده بودن)،
و منبع درج رای ،عالم اختصاریای ه در متن به ار رفته اس ( شامل موسسه صادر ننده رای
و شماره رای) ،و پاراگرافی ه این منبع در نگارش آن در متن الیحه به ار رفته اس .
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در مورد آرای دادگاهها ،فهر س

شامل دو ستون بوده ه در ستون سم چپ دادگاه صادر ننده

رای و شماره دادنامه و در ستون سم را س م شخ صات امل رای ذ ر میگردد .مخ صات رای
شامل موارد زیر میباشد :سال صدور رای ،قاضی صادر ننده (در صورت شناخته شده بودن) ،شماره
شعبه و شماره پرونده ،عالم اخت صاریای ه در متن به ار رفته ا س ( شامل دادگاه صادر ننده
رای و شماره دادنامه )،و پاراگرافی ه این منبع در نگارش آن در متن الیحه به ار رفته اس .

ج .ساختار متن لوایح:
 .5لوایح باید ویراسته بوده و عاری از هرگونه ایراد نگارشی ،دستوری و سجاوندی باشد.
 .6هر الیحه باید حدا ثر در 15صفحه  A4و در فرم  PDFتنظیم و ثب گردد.
توضیح :جلد الیحه و فهرس ها جزء شمارش صفحات به حساب نخواهد آمد.
 .7فایل لوایح باید قابلی جستوجو داشته باشد و حجم آن نباید از 1مگابای تجاوز ند.
نکته :عدم ارسال لوایح در مهل مقرر به دلیل حجم باال نمیتواند به عنوان عذر محسوب شود و
گروهها خود مسوول تنظیم حجم فایل میباشند.
 .8فون فارسی مورد استفاده در لوایح باید  B Nazaninو فون انگلیسی باید Times New
 Romanباشد.
 .9تعداد سطور در هر صفحه حدا ثر 24سطر بوده و تیترها میبایس پررنگ ( )Boldشوند.
 .10اندازه قلم انتخابی شماره  14میباشد و رعای اندازه مزبور در تمامی قسم های الیحه ضروری
اس  .فاصله بین سطور باید 1.5بوده و حاشیه صفحات نیز باید  2.5سانتیمتر از هر طرف باشد.
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 .11تمامی پاراگرافهای لوایح باید شمارهگذاری شوند .عالوه بر این ،چنانچه گروهها در لوایح دفاعیه
پاسخگوی ادعای مطروحه طرف مقابل (ادعانامه) میباشند ،باید به طور دقیق به شماره پاراگراف
مورد نظر از الیحه طرف مقابل ارجاع دهند.
 .12رعای امان در نقل قول و پرهیز از هر گونه تقلب علمی ضروری اس  .در صورت نقل قول یا ارجاع
علمی برای تایید یک استدالل ،باید منبع دقیق آن ذ ر شود .ذ ر نقل قول در پاورقی ممنوع اس
و نقل قولهای ارائه شده در متن باید حتی االمکان به صورت مختصر باشند

