🌼اعتالی حرفه وکالت (تعالی وکالت سه) 🌼
آموزه های دوران تحصیل کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در هیچ رشتهای مالک حفظ کردن
مطالب و نمره خوب گرفتن نیست از جمله در رشته های پزشکی ودندانپزشکی و روانشناسی و علوم سیاسی و
حقوق قضایی نتیجه انباشت اطالعات ایجاد ((شم)) است یعنی انتقال اطالعات نظری به کاربردی ،قاضی یا
وکیل یا مشاور خوب کسی است که دارای ((شم حقوقی)) باشد 🌼اساتید مبرز حقوق همچون مرحوم آقای
دکتر مهدی شهیدی در طول ترم و سواالت آخر ترم فقط سواالت حقوقی کاربردی را در لفافه یک مساله
کاربردی مطرح می کردند مثال در سوال وطرح اختالف و دعوی بین فروشنده و خریدار وبیع واقع شده عمال
فقط با تسلط به حقوق مدنی  3و مباحث بیع پرسش قابل پاسخ بود و یکی از شیوه هایی که استاد در نمره
دادن رعایت می کردند حتی به جواب غلط اگر با استدالل حقوقی مطرح و مشخص می شد مدنی  3را مسلط
شده است لیکن به پاسخ مد نظر استاد نرسیده نمره تعلق می گرفت 🌼این یک آموزهای بود که اکنون برای
همکاران جدید الورود که  18ماه مهمان بنده به عنوان وکیل سرپرست هستند استفاده و بدون سخت گیری
در ارائه پاسخ صحیح یاری رسان آنان در شیوه انتقال مبانی نظری به مبانی کاربردی بوده والبته اگر با دلسوزی
و همکاری فرد نتوانم در ظرف سه ماه اورا وارد مباحث کاربردی و توان در بحث حقوقی کردن وی و گام گذاشتن
جلوتر از وکیل سرپرست نمایم این ایراد را قطعا از خود می دانم که وظیفه ام را به درستی انجام نداده ام 🌼با
وجود توان مالی خانواده در ارسال وجه جهت گذران دوره دانشجویی اعتقاد داشتم دست به زانوی خود بلند
شوم واستقالل مالی داشته باشم لذا همزمان در استمرار حضور در دانشگاه به صورت حق التدریس در یک
مجتمع آموزشی در مساحت بالغ بر ده هزار مترمربع در خیابان ولی عصر تهران بعد از میدان ونک مجتمع شهدا
(مجتمع آموزشی رازی با ظرفیت حدود  2هزار نفر ودارای امکانات در حد یک دانشگاه که تا انقالب در مدیریت
و اداره فرانسوی ها بود )به عنوان مربی پرورشی و معلم دینی راهنمایی و دبیرستان (با گروهی از دانشجویان
اصفهانی که در بین آن ها هم رشتهای حقوق هم داشتیم و سه نفر آنها اکنون قاضی و چند نفر دیگر استاد
دانشگاه و وکیل دادگستری هستند) جمع کامل و خوبی در یک شهر غریب تشکیل داده بودیم🌻 اما منظور از
اظهار موضوع اینکه ضمن تدریس در راهنمایی و دبیرستان عالقه و احساس مسئولیت در قبال دانش آموزان
باعث شده بود که با مطالعه سر کالس بروم و اکنون بعد از گذشت حدود سی سال بسیاری از مطالب هنوز در
ذهنم باقیمانده است زیرا مطالعه می کردم که درس را خوب ارائه دهم🌼 همین شیوه هم قبل از حضور در
کالس دانشگاه که درس روز استاد را از قبل حتی در حد یک مطالعه سطحی و در طول زمان در اتوبوس از
منزل تا دانشگاه نگاه کنم باعث شده بود که در درس استاد فهم مطالب برآیم راحت تر باشد و الاقل در فضای
درس باشم و به همین علت سواالت و یا پاسخ های منطبق با درس استاد را مطرح که ضمن تثبیت مطالب
مالک خوبی برای نمره آخر ترم درس استاد بود که می دانست مطلب را گرفتهام (حتی اگر به علتی پاسخ کامل
نبود) نتیجه اینکه مطالعه عمیق و دقیق قبل و بعد از تدریس استاد موجب تثبیت مطالب می باشد  .در هنگام

تدریس و ارائه مطالب به مخاطب نیز چارهای نیست که اول خودمان مطلب را بفهیم تا بعد بتوانیم آن را انتقال
و تدریس نماییم 🌼به جز چند استاد صاحب کتاب و قلم که توان تحقیقی و نوشتاری آنها غالب بر ارائه مطالب
بیانی بود وناچارا از کالس اساتید دیگر در همان درس کم و بیش استفاده می کردم .اما اکثریت اساتید حتی
مطالب خارج از جزوه و کتاب را در کالس مطرح که با نوشتن آن منابع خوب حقوقی جمع آوری شد 🌼با فارغ
التحصیلی برای گذران سربازی بواسطه معدل و آمادگی انجام وظیفه در دادگستری امریه و موافقت سازمان
قضایی نیروهای مسلح را جهت طی سربازی در دادگستری اخذ نمودم و از طریق سپاه پاسداران انقالب اسالمی
برای دوره آموزشی به پادگان مرزن آباد چالوس اعزام که همزمان با گروهی از اساتید دانشگاه ها و مسوولین
رده باال هم دوره و بدین لحاظ بیشتر برنامه ها به صورت کالسی و نظری برگزار و خاتمه و به ستاد کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در تهران معرفی که در قسمت حقوقی ستاد وظیفه تدوین آیین نامه جامع انضباطی
سپاه بر عهده من قرار گرفت که با بررسی و جمع آوری سوابق تقنینی ،آیین نامه کاملی تهیه و باالخره با
معرفی به سازمان قضایی نیروهای مسلح اصفهان در دادسرای نظامی در بازپرسی شعبه اول نزد مرحوم آقای
مشایخی شروع به کار و بعدا هم در دادیاری ادامه که چون ابالغ قضایی نداشتم کارهای بازجویی و تحقیق تا
تنظیم صدور قرارهای آزادی تن و قرارهای مجرمیت و منع تعقیب و موقوفی تعقیب و ....را انجام و به امضا
بازپرس یا دادیار می رساندم 🌼ورود و آشنایی به نگارش های مختلف حقوقی و کیفری ومتن صورت جلسات
و لوایح وکال و دستورات دادستان و یا دادگاه به دادسرا در طی این دوره با جمع آوری در یک دفتر آغاز و
همین شیوه باعث شد که پس از سالها پیگیری و جمع آوری انواع لوایح و دادخواست ها اولین مجموعه نوشتاری
((نگارش لوایح و دادخواست ها)) را تدوین و در جامعه حقوقی مطرح که ضمن ارائه آن با برگزاری سخنرانی در
کانون وکال ،نشست های حقوقی درمجمع اسالمی وکال ،سایت تعالی وکالت به حقوق دانان و وکالی عالقمند
عرضه گردید
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