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در ابتداي سخن حمد و سپاس فراوان خداي عزوجل 
کنندگان علم  را که منت بر سر ما گذاشت و ما را جز طلب 
و دوستداران آن قرار داد و سپس عرض سـالم و احترام 
خدمت همه خوانندگان این مطلب. انســــان همواره از 
هاي زندگی خویش از هیچ تالشی فروگذار نکرده گاه این تالش ها  ابتداي آفرینش به دنبال پیشرفت در تمامی عرصه 
شد و کسانی توانسـتند به پیشـرفت دست پیدا کنند که  شد ولی اغلب موارد منجر به شکست می  منجر به پیروزي می 

اند. اند و بعد از هر بار شکست دست به زانو زده و دوباره بلند شده  هیچگاه از تالش خود نا امید نشده 

سال 1399 سالی سخت و دشواري بود، از یک سو گرفتاري مردم با مشـکالت اقتصـادي و از سوي دیگر دست و 
ها کورسوهاي امید  پنجه نرم کردن با بیماري کرونا سختی این سال را دوچندان کرده بود. ولی در البه الي این سختی 
براي من و دوستانم پدید آمد و آن هم پذیرفته شدن در برترین دانشگاه مطرح کشـور و از آن مهمتر ایده انتشـار یک 

مجله دانشجویی بود.

در آذر ماه سال 1399 نشــریه علمی- تخصــصــی  حق به مدد پروردگار متولد شد، از همان روز دریافت مجوز،  
اي منتشـر کنیم که عالوه بر داشتن جنبه علمی، از لحاظ محتوایی و شکلی  فعالیت خود را آغاز و تالش کردیم نشـریه 
براي خواننده جذاب باشد و او را ترغیب به خواندن کند. چرا که چه بســیار نشــریات علمی که از لحاظ شکلی وزین 
نیستند و چه بسیار نشریاتی که وزین هستند ولی جنبه علمی ندارند. تالش ما این بوده که هر دانشـجو یا کارشناس و 
هاي حقوقی با ما همکاري داشته باشد و ما از ایشـــان استقبال کنیم و با اینکه  یا خبره حقوقی بتواند در تمامی عرصه 
ها  خودمان دانشجوي ارشد مالکیت فکري هستیم سعی کردیم هیچ تبعیضی براي چاپ مقاالت حقوقی سایر گرایش 
اي که پیش روي شما قرار گرفته  دانیم مجله  نداشته باشیم. در نهایت اولین شماره مجله حق منتشـر شد، خود هم می 
کنم و این نوید را به شما  ها و نواقص است و از این بابت از تمامی شما عزیزان پیشـاپیش عذر خواهی می  پر از کاستی 
هاي بعدي نواقص را برطرف سازیم. در نهایت از تمامی کسـانی که ما را در انتشـار این  دهم که در شماره  عزیزان می 

اند کمال قدردانی  و سپاس را دارم. نشریه کمک کرده 
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