🌻 اعتالی حرفه وکالت (تعالی وکالت سه)🌻
اولین مجموعه(( قوانین کاربردی و آرا وحدت رویه)) در ایران واولین سایت حقوق کاربردی با نام ((تعالی وکالت
))در ایران 🌻با حضور در صحنه حقوقی ابتدا مواجه با کتب قوانین فاقد کیفیت و کمیت وبدون در نظر گرفتن
قانون ناسخ و منسوخ  ،بدون انطباق با قوانین منتشره از سوی روزنامه رسمی کشور با اغالط فاحش وچاپ با
تیراژ باال و به معنای واقعی کلمه صرفا اشباع کنند ه بازار که فقط هر سال نو با تغییر جلد آن بدون تغییر
محتوی و الاقل رفع ایرادات و به صورت تکرار اغالط اکثرا با مداخله افراد فاقد تخصص( به عنوان تدوین کننده)
منتشر می گردید🌻 بدین لحاظ بر آن شدم برای اولین بار بر مبنای علمی وتخصصی با رفع ایرادات ذکر شده،
قوانین مورد نیاز جامعه حقوقی و همچنین آرا وحدت رویه دیوانعالی کشوررا تدوین که در آرا وحدت رویه با
تنظیم فهرست تاریخی و موضوعی وقید خالصه از آرا وحدت رویه باالی هر رای (( کاری بسیار تخصصی و
دشوار)) و برای اولین بار به صورت پک کامل با شش جلدقوانین مدنی ،تجارت،مجازات اسالمی ،آیین دارسی
مدنی و کیفری و آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور به صورت رومیزی با تعبیه جای کتاب ها که به صورت
شیک و منظم بر روی میز حقوق دانان قرار می گرفت در  18هزار جلد چاپ ( بدون لزوم عرضه در بین پخش
کنندگان کتاب )مستقیما برای اکثر دانشکده های حقوقی معتبر جهت استفاده اساتید و دانشجویان وکانون ها
و وکالی دادگستری و غیره ارسال تا به عنوان یک الگوی تدوین علمی کاربردی قوانین و آرا وحدت رویه دیوان
عالی کشور مورد استفاده آنان قرار گیرد 🌻 با توجه به اعتقاد بر فراگیر نمودن حقوق کاربردی (با لزوم انتقال
مبانی نظری حقوق به مبانی کاربردی حقوق )و با امکان استفاده از ورود اینترنت بر روی کامپیوتر و با دارا بودن
بیش از  100نوع مقاالت متعدد حقوق کاربردی ،اخالق حرفهای ،نمونه های قرارداد های مورد نیاز جامعه
حقوقی ،اساسنامه شرکت های تجاری و اساسنامه مدیریت ساختمان ها بر اساس قانون تملک آپارتمان ها و
آیین نامه اجرایی آن ،بایدها و نبایدها و مسئولیت های حرفه ای وکالت و مقاالت در تفسیر قوانین کاربردی
مورد نیاز و مبتالبه را برای جامعه حقوقی عرضه و محور سخنرانی ها نیز اکثرا بر مبنای همین موارد تبیین
گردید 🌻 با امکان استفاده از اینترنت در تلفن های همراه اتاق گفتگو سایت تعالی وکالت در سه بخش مستقل
تعالی وکالت یک در مباحث حقوقی کاربردی (توام به پاسخ به سواالت همکاران) و تعالی وکالت دو در مباحث
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اکنون تعالی وکالت سه با مباحث اعتالی حرفه وکالت در خدمت
جامعه حقوقی انجام وظیفه می شود به امید اعتالی روز افزون حرفه مقدس وکالت🌻
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