🌼 اعتالی حرفه وکالت (تعالی وکالت سه) 🌼
سوابق از دبستان تا فارغ التحصیلی و تصمیم به انتخاب شغل وکالت دبستان و راهنمایی را در
مدرسه فارابی ( تنها مدرسه ملی در اصفهان )و دوره چهار ساله آخر در دبیرستان دولتی ادب
(رقیب دبیرستان ملی حکیم سنایی )سپری کردم با وجود توانایی و نمره حد نصاب انتخاب رشته
علوم تجربی (به رشته ریاضی و اقتصاد عالقه نداشتم) رشته فرهنگ و ادب را انتخاب کردم از
سال سوم دبیرستان تصمیم به ادامه تحصیالت دانشگاهی در رشته حقوق قضایی و شغل وکالت
را هدف و مد نظر قرار دادم🌼( در خانواده ای که تماما تاجر و تاجرزاده بودندهمه مخالف
ورودمن در رشته حقوق قضایی بودند)🌼 امتحان کنکور را همزمان با امتحان دیپلم وبا فاصله
کم ( با التهابات و شور ونشاط پیروزی انقالب اسالمی) با مطالعه شبانهروزی و با برنامه ریزی
انجام دادم روزها در منزل خودمان و یا دوست دبستانی و صمیمی ام اقای مسعود شریفی (رشته
ریاضی و قبولی دانشگاه صنعتی اصفهان رشته مهندسی عمران) به درس و مطالعه مشغول و
شب ها تا دم دم صبحگاه در کنار مادی نیاصرم مطالعه می کردم🌼 با وجود تعداد زیادی
کنکوری ها با رتبه سه رقمی قبول اما همه همکالسی ها می گفتند که رشته حقوق قضایی دیگر
آیندهای ندارد و با این رتبه می توان در رشته فلسفه دانشگاه تهران یا اصفهان که رتبه تک رقمی
یادو رقمی احتیاج دارد قبولی صددرصد داشته باشم 🌼 اما با عزم و اراده قبلی رشته حقوق
قضایی دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) را به عنوان اولین رشته انتخاب و قبول شدم 🌼خدا
همه رفته گان خاک را بیامرزد پدرم بواسطه اینکه تنها قبول شده رتبه باال در دبیرستان ادب و
قاعدتا امکان قبولی در بهترین دانشگاه های معتبر ایران را پیدا نمودم ( که با دعوت در مقابل
پدرم مورد تشویق مدیریت دبیرستان ادب قرار گرفتم) برای ثبت نام همراه من به دانشگاه
آمدند🌼 یاد و خاطره همه پدران دلسوز که برای آینده و ترقی فرزندان خود همیشه در تالش
هستند گرامی باد ((در خیابان مشتاق دوم ( میدان پدر )مجسمه پدر و پسری است که پدر
نردبان را نگه داشته و فرزند از پله های نردبان دارد باال می رود)) 🌼دوره تحصیالت لیسانس
همراه با انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه از  58تا بهمن  65یعنی7سال( معادل تادکتری )را
طی نمودم 🌼دروس دانشگاهی را نزد اساتید تراز اول و حقوق دانان برجسته وبنام کشور
مرحومین اقایان دکتر مهدی شهیدی (مدنی )دکتر رضا نوربها(جزای عمومی )دکتر عمید
زنجانی(حقوق اساسی ) ،دکتر حسینقلی نژاد ( ادله اثبات دعوی) ،دکتر خزایی (آیین دادرسی

کیفری) ،دکترامیر حسین فخاری (حقوق تجارت 3و حقوق دریایی )و حجه االسالم دکتر
صادقی (متون فقه و اصول فقه )و اقایان دکتر عبداهلل شمس (آیین دادرسی مدنی) دکتر اسداهلل
امامی (مقدمه علم حقوق ومدنی  5خانواده ) ،دکتر گودرز افتخار جهرمی (حقوق اساسی  1و
حقوق تطبیقی) دکتر ولی اهلل انصاری (حقوق اداری) دکتر هنجنی (حقوق جزای عمومی و
اختصاصی) دکتر ایرج گلدوزیان (جزای اختصاصی) دکتر محمود کاشانی (مدنی  )7دکتر محمود
عرفانی (حقوق تجارت  1و ) 2دکتر محمد اردبیلی (حقوق جزای عمومی)دکتر عین اهلل جابری
(آیات االحکام) دکتر صالح ولیدی (حقوق جزای اختصاصی) دکتر نجات علی الماسی (حقوق
بینالملل خصوصی) دکترمحمود سلجوقی (حقوق بینالملل عمومی)دکترحسین میر محمد
صادقی (حقوق جزای اختصاصی) دکتر علی مکرم (متون حقوقی انگلیسی) و .....گذراندم
🌼ادامه دارد 🌼
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