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 وکالرت،  شرد   تخصصري  یقري،،  بره  و. اسرت  ضرروت   یک وکال، تخصصي آموزش که نيست تردیدی امروزه،

 دیرردهاه نگرراه، هنرري، بررا. اسررت اشررخا  حقرروقي توابرر  امنيررتِ و قضررایي سررالمت ی کننررده تضررني،

 دادهستری وکالی کانو  مدیره  أهي انتخابا  دوته ني،یکو سي نامزدهای از یکي واحدی،_محنود_وکيل#

 بازنشرر ای که اساساً آموزش داتد،  جهت اهنيت ویژه به شود، برهزات اسفندماهتوز هشتم  است مقرت که مرکز

 .شود مي

 

 

 ".استوک،کانونوظایفترینمهمازوک،،عمليوعلميپیشرفتوسایلآوردنفراهم"

 داتد مري  بيا  صراحت به ۵/۲۱/۲۱۱۱ مصوب دادهستری وکالی کانو  استقالل الیحه قانو  ۶ ماده "ه" بند

 .است وکال کانو  وظایف از ،وکال عنلي و علني پيشرفت وسایل آوتد  فراهم که؛

 

 و علنري  ی توسعرره  کليرد  آمروزش،  تردیرد،  بي و. نيست پوشيده کسي بر آموزش، ضروت  ،دت جها  کنوني

 وجرود  زمراني  محردودیت  هري   یرادهيری،  و تعليم برای که دانيم مي هنه. است مشاغل-تشته ی هنه عنليِ

 دت و هرکسري  از و هرکجا از علم طلب و جویي دانش که مهم ای، بر داتد تأکيد هم ما دیني های آموزه. نداتد

 ضرروتتي  باشرد،  کره  سرالي  و سر،  هرر  دت آدمري،  بررای  آمروزش، . اسرت  پسرندیده  زنردهي،  از مقطعي هر

 علنري  توزآمدسازیِ و مداوم افزایي دانش به باشد، که منصب و شغل هر دت بشر امروز، و است برانگيز تحسي،

 سرایر  کره چرا! قاضري  یا باشي وکيل که کند نني تفاو  و. داتد نياز - علوم دیگر هسترش با متناسب آنهم -

 ایر،  از نيرز  وکيرل  و انرد  جانبره  هنره  ی توسرعه  و هسترش حال دت ساعت، و توز به علوم، های هرایش-تشته

 .نيست مستثنا ضروت ،

 

تخصصيرمحركوکالتازسنتيبههاينوین،موتوفناوري



لحظه و ساعت که شنا ای، مطلب تا خواندید،  امروز که نه! هني،ی  های توز دنيا و ابزاتهای فناوتانه تکنولوژی

شرد    پس، بدو  تردیرد، دت جهرت تخصصري    شد  هستند. دمادم دتحال تغيير و فزوني و نوشدهي و مدت 

، با اتاده و خواسرتِ  و بایستي که خود ای، دنيای جدید، بيگانه باشيم. با وکالت نقش اساسي داتند و ما نباید

ای که معلوم نيست  جریا  و تودخانهشد  دت یک  های تحنيلي و غرق اجباتِ سياست شده و نه به تعيي، پيشاز

   م برداتیم.دشد  و دنيای وکالت مدت  ق تخصصيسوی  به ؛تسد مي !به ناکجاآباد

 تشرته  یک دت بتواند کسي کنتر شاید که است شده تقویت باوت ای، امروزه، که است علوم هستردهي هني،

 عنروا   و کررده  پيردا  دیگرر  معنایي دیروز، ماشيني زندهي که طوتی به. هردد مسل  آ ، ابعاد تنام به خا ،

 دولرت  و الکترونيکري  معرامال   و يالکترونيکر  دولرت  دیگرر  اکنو ،. است هرفته خود به "دیجيتال زندهي"

 مجازی، فضای دت و "الکترونيکي دادهاه" تشکيل دوت، چندا  هن ای هآیند دت احت بسا چه. است ، مطرحموبایل

 .ها از تأمي، و تجهيز زیرساخت ؛ که انتظات هم هني، است؛ البته پسشود تسني و قانوني

 

 ؟!ایم هایستاد واقعيت، دنيای کجای "وکال" ما که است ای، پرسش اما و

 

 دت و دانسته وکال کانو  وظایف جزو تا "وکال عنلي و علني پيشرفت وسایل آوتد  فراهم" هذات، قانو  که ای،

دت  یقري،،  بره  اسرت،  ننوده تصریح آ  به ۵/۲۱/۲۱۱۱ مصوب دادهستری وکالی کانو  استقالل الیحه قانو 

 و حقروق  دانش توزافزو  هسترش و توسعه ،اشخا  حقوقي تواب  امنيتِ و قضایي سالمتتضني،ِ  تاستای

 .است داشته منظوت تا دیگر علوم

 

 دتو ِ از کره  شرده  تقسريم  هونراهوني  هرای  شراخه  بره  و یافتره  توسرعه  چنا  بشری دانش که دانيم مي نيک

. اسرت  کررده  برروز  و ظهروت  علني ی جامعه دت جدیدی تخصصي های هرایش-تشته هذشته، کال ِ های تشته

 تخدادِ و يانسان تواب  شد  پيچيده به توجه با چني،، هم. است ننوده پيروی قاعده، هني، از نيز حقوق تشته

 مشکال  با اشخا  نوی،، های فناوتی توزافزو ِ هسترش با خصوصاً تجاتی، تواب  ی هتوسع دت جدید مسایل

 اولري،  جرزوِ  تهررا   دانشرگاه  حقوق دانشکده که است حاليدت ای،. ندا مواجه دنيا، سراسر دت حقوقي، نوپيدای

 تشرته  دتوس دت کره  است سال ۵۵ به نزدیک متأسفانه وليک، است بوده ایرا  دت شده تأسيس های دانشکده

 اتائره  کره  دانريم  مي طرفي، از و است نشده ایجاد اساسي تغيير مهم، بسيات دانشگاهي ی تشته ای، ،"حقوق"

 دت و عنرل  هنگرام  دت تا آموختگا  دانش و دانشجویا  مباحث، نبود ِ کاتبردی دليل به محض، نظری دتوس

 .نناید مي مشکل دچات جامعه، ضروتی نيازهای به توجه با کات، بازات



 

 واحدهای از چند دتوسي هذتاند ِ با صرفاً ،وکيل یک دیگر که شده تخصصي حقوقي موضوعا  چنا  امروزه

 تا جامعه حقوقي نيازهای تواند نني جزا حقوق یا و مدني حقوق و تجات  حقوق چو  هم اختصاصي و عنومي

 تخصصري  و عنلري  مرجرع  دت نقيصره،  ایر،  امروز، و. نناید برطرف ای، تایانه جرایم به تاجع ای پرونده دت مثالً

 هوناهو ، دعاوی وکالتِ و مردم و دادتسي مراجع با وکال توزانه ی مواجهه دليل به نيز وکال کانو  یعني حقوق

 نظرری  دتوس اسرت،  بایسرته  و شایسرته  کره  چنرا   منظرر،  ایر،  از کره  جرایي  ترا  است هردیده آشکات بسيات

 دچرات  تا ها آ  هاهي و نننوده آماده وکالت کات ی حوزه به وتود برای تا التحصيال  فاتغ حقوق، های دانشکده

 .نناید مي سردتهني

 

 اسرت  ضروت  یک وکالت، شد  تخصصي دیگر، مشاغل و علوم تنامي هنانند امروزه که واقعيت ای، پذیرش

از پريش،   خواه امرروز، بريش   ی عدالت جامعه یقي،، به. است پذیر امکا  حقوق به تخصصي کامالً نگاهي با تنها

نيازمند حفظ و تأمي، سالمت دستگاه عدالت و نيز حفظ و تأمي، امنيت حقوقي تواب  بازتهاني و اتتباطرا   

 واسرت و هرم حرافظ     جامعهقضایي  سالمت ی کننده تضني،هم  ،وکالت شد  تخصصيمدني اشخا  است. 

 اخرذ  و خرود  حقروقي  مشرکال   حرل  جهت مردم کهزیرا. است اشخا  حقوقي تواب  امنيتِی  کننده تأمي،

 وکرال  از و نناینرد  مري  مراجعره  وکيرل  بره  ابتردا  شرا ،  حقوقي اعنال و معامال  انجام دت الزمهای  تاهننایي

 .هيرند مي و کنک حقوقي تاهننایي

 

 توز دانرش  و نروی،  هرای  فنراوتی  بره  یابي دست دت عنلي و علني تاهکات به تا ما چه آ  است بدیهي بنابرای،،

 .است وکال ی جامعه برای آموزش توزآمدسازی و آموزش سازد، مي تهننو 

 کليرد  کره چرا. باشرد  داشته تری بيش توجه و اهتنام مهم، ای، به که است تر  موفق وکيلي که داتند باوت هنه

 .است انساني اخالق از برخوتداتی و توز دانش به زجهم وکيل، یک حقوقي خدما  کيفيِ سطح اتتقای

 

.استوکیلمعیشتيوضعیتبهبوددراثرگذاربالِدووکیل،دانشِواخ،قکهباشیدداشتهاطمینان

 

 ما لذا. کند مي شایاني کنک نيز جامعه حقوقي بهداشت تأمي، به او مداتی اخالق و توز دانش به وکيل تجهيز

 .کنيم غفلت مهم، دو ای، به کافي توجه از نباید



 وکال ی جامعه تخصصي و ای حرفه های مهات  افزایش و علني سطح اتتقای موجبا  تا کنيم تالش باید هنه

 هنگرام  بره  مردم، به بهتر دهي خدما  برای تا وکيل تخصصي و علني شاخصِ تشد مراتب و. آوتیم فراهم تا

 دت دقيرق  تیزی برنامه با مگر شود نني محقق ای،، و. شود حق احقاق مطلوب، نحو به تا دهيم افزایش وکالت،

 .وکال کانو  آموزش مرکز

 

 دت تطبيقري  مطالعرا   انجرام  و تکنيلري  تحصريال   کسرب  حرال  دت مداوم طوت به باید وکال ی جامعه اساساً

 قابرل  نحرو  به بتوانند تا باشند کشوتها سایر و ایرا  دت وکالت کاتبردی ی مطالعه و جامعه نيازموتد های زمينه

 از دفرا   مقام دت دادهاه جلسا  مدیریت هنگام به یا و قراتدادها تنظيم دت خود توزِ دانش تبيي، دت توجهي

 مرثرر  و کاتآمرد  دیگرر،  نسرل  به نسلي از کاتبردی ر علني تجربيا  انتقال نيز و خویش موکلِ حقوق و حق

 .باشد

 

 با؛ که است صحيح باوت ای، تسد مي نظر به

 وک،،کانونآموزشمرکزجهتمناسباعتبارتخصیص .1

 وک،،خدمتضمنآموزشنظامسازيفعال .2

 وک،،کانوندرمداريآموزشومحوريپژوهشرویكردتقویت .3

 ووک،علميبازآموزيتخصصيهايدورهبرگزاري .4

وک،برايمطالعاتيهايفرصتایجاد .5

 وکيرل  داشرت،ِ  ضرروت ِ " فرهنگِ ترویج به تا د؛بازشناسان جامعه دت تا وکالت ی هحرف پيش، از بيش توا  مي

 .بينجامد ،"شهروند هر برای
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