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لسخن مدیر مسئو

همین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

بی حد اندازه شود، وارهد از حد جهان

»موالنا«

 1333الیحـه اسـتقالل کـانون وکـالي دادگسـتري مصـوب        6ماده  50قانونگذار در بند 

عملی وکال قرار ساختن وسایل پیشرفت علمی و فراهم یکی از وظایف کانون هاي وکال را 

داده اســت مســلماً یکــی از مصــادیق اجرایــی ایــن تکلیــف قــانونی؛ انتشــار نشــریه چــاپی و  

.استالکترونیکی

تصمیم به انتشار نشـریه اي بـه نـام    ، کانون وکالي دادگستري خراسان نیز پس از تشکیل

)1387-1387(در ابتدا بـه شـکل سـالنامه    .مجله کانون وکالي دادگستري خراسان گرفت

محمد مهدي صفا کیش و ، چهار شماره نشریه مذکور با همت آقایان مجید سراجی کرمانی

وجـه علمـی و پژوهشـی ایـن نشـریه بـر صـبغه        .مهدي ندانیان به شکل وزینی منتشر گردیـد 

هیئت مـدیره وقـت تصـمیم     1389صنفی و کاربردي آن غلبه داشت و به این جهت در سال 

، مه و نیز تغییر خط مشی آن از علمی صرف به علمی ترویجـی به انتشار نشریه به شکل فصلنا

.گرفت و نام نشریه نیز به وکیل مدافع تغییر یافت...نقد آراء و ، اطالع رسانی، صنفی

بـه صـورت مرتـب از سـال     )معمـوالً دو فصـل در یـک نشـریه    (نشریه به شکل فصلنامه 

اینجانـب و سـردبیري جنـاب دکتـر     بـا مـدیر مسـئولی    )18دوره نهم شـماره  (1397تا 1390

، اساس این دوره بر اساس قسمت هـاي مختلـف مقـاالت   .محسن حسینی پویا منتشر گردید
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اخبـار و قـوانین و رویـه هـاي تـازه      ، گونـاگون ، ادبی و تـاریخی ، آراء و نقد آراء، سخنرانی

، ندر این دوره طوالنی نمی توان از زحمات همکاران آقایـان محمـد حسـینیا   .شکل گرفت

.ابراهیمی و علیزاده نام نبرد، مرادي، حسنی، نجات زادگان، حق خواه

هیئت مدیره دهم نیز با تعیین هیئت تحریریه جدید با مدیر مسئولی همکار محترم جنـاب  

زمسـتان   19و شـماره   9دکتر مجتبی زاهدیان و سردبیري دکتر محمد عابدي با انتشـار دوره  

.نگذاشتند چراغ نشریه وکیل مدافع خاموش شود 1399زمستان  20و دوره دهم شماره  98

حال در اولین جلسات هیئت مدیره دوره یازدهم اعضاي هیئت مـدیره انتشـار نشـریه بـه     

ترویجی و صنفی و نوآوري در مطالب تأکیـد کـرد و بـا    ، شکل فصلنامه و یا سیاست علمی

به همکار جـوان جنـاب    انتساب هیئت تحریره و وظیفه مدیر مسئولی به اینجانب و سردبیري

.روح جدیدي به کالبد نشریه قدیمی کانونمان بدهیمدکتر فرهاد شاهیده تکلیف کردند

جوان گرایی در ترکیب هیئت تحریریه و اجراي آن مؤید این است که نیازهـاي جامعـه   

وکالت در حال جوان شدن است در حین حال انتقال تجربیات پیشکسـوتان نیـز بایـد حفـظ     

بیسـت و  ن جهت هم زمان با هفت اسفند و سالروز استقالل کانون وکـال شـماره  در ای.شود

:شودمی یکم با دو استدعا تقدیم

لطفـاً  ، قضاوت در خصوص محتوا و نقد نشریه با شکل و محتواي جدید بـا همکـاران  .1

در این جهت هیئت تحریریه را از نقطه نظرات خود جهت باال بردن جایگـاه نشـریه محـروم    

.نکنید

از همـه  ، با توجه به رویکـرد جدیـد کـه نگـاه صـفنی در نشـریه قـوي تـر شـده اسـت          .2

همکاران تقاصا می شود مطالب خود را حتی در حد یک صفحه به نشریه ارسـال نماینـد تـا    

هم ما بتوانیم به تعهد خود و نشریه به شکل فصـلنامه عمـل کنـیم و هـم تجربیـات گرانقـدر       

.ذاریمهمکاران را به اشتراك بگ
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