کلينيک حقوقي دانشگاهي
چيستي ،چرايي ،چشم انداز فرارو
سيد مسعود نوری
عضو هيئت علمي پژوهشي دانشگاه مفيد

بنا بر گزارشي تاريخي ،دورکيم در نخستين درس علوم اجتماعي خود در سال  2333ميلادی
در دانشگاه سوربن ،به دانشجويان حقوق گفت« :نبايد خويش را در الفاظ خشک حقوقي محبوس
کنند؛ اگر آنان تمام وقت خويش را صرف تفسير متون قانوني کنند و در نتيجه در هر موضوعي
تنها مشغوليّت خاطرشان ،تحقيق دربارة قصد قانونگذار باشد ،عادت خواهند کرد مبنای حقوق را
فقط در ارادة قانونگذار يابند و معنا را فدای لفظ کنند ،و واقعيّت را قرباني ظاهر نمايند».
سخن راست آن است که بسياری از مردم حقوق را برابر قانون ميپندارند ،انبوهي از
دانشجويان نيز بر اين باور بوده ،رسالت خويش را فهم آن ميدانند ،و برآنند که هر کس قانوندانتر،
فاضلتر! اسفبارتر آنکه ،نميدانند بر اين قانون ،چگونه لباس اجرا بپوشانند .اگر برحسب
کنجکاوی ،يا به جبر زمانه ،روزی سر از دادگاهي درآورند ،ميان دانستههای خود و آنچه در
دادگاهها جاری و ساری است ،فاصلهای ميبينند گاه به قد راه زمين تا ماه! همان قصهای که سالها
است ميان دانشگاه و صنعت روی داده و هر يک راه خود را پيشگرفته و بسويي ميتازند ،ميان
دانشگاه و دادگستری نيز رخ مينمايد.
يکي از ساز وکارهايي که ميتواند دانشجويان حقوق را از همان دوران خوش تحصيل با
واقعياتي که کمتر در کتابها و کلاسها نوشته و گفته ميشود آشنا سازد ،کلينيک حقوقي و
آموزشهای حقوقي کلينيکي است .در سراسر اين گفتار کوتاه ،مراد از کلينيک حقوقي عهدهدارِ
آموزشهای حقوقي ،نهادی است با اين تعريف و عناصر و کارکردها:
بخشي از دانشکدة حقوق (يا مرکز مطالعات حقوقبشر و نظاير آن است) که در فعاليّتهايش،
همزمان دو هدف را (که آنها را همسنگ ميشمرد) پيگيری ميکند:
 .2آموزش عملي به دانشجويان حقوق از رهگذر کار با موکلين واقعي؛

حقوق بشر ،جلد  ،2ش ( 1بهار و تابستان .181-129، )1831

مهر و آبان 2831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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 .1ارائه خدمات حقوقي رايگان به افراد و گروههای آسيبپذير جامعه که راهي ديگر برای
دسترسي به آن خدمات و اجرای حقوق قانوني خود ندارند.
ديگر  /شماره
نامه مفيد
کلينيک حقوقي متصدی آموزشهای حقوقي ،نهادی مستقل ،غيرانتفاعي ،عام-
به بيان
سي و هشتم  /مهر و

المنفعه و قسمتي از دانشگاه است .همچنين عملکردی غيرسياسي داشته ،وابستگي به هيچ حزب و
آبان 2831

تشکّل سياسي ندارد .به پژوهش دربارة قوانين و رويههای حقوقيای که با زندگي روزمرة مردم
ارتباط وثيق دارند نيز علاقهمند بوده ،تلاش ميکند در اصلاح آنها مؤثر باشد.
دايرکردن کلينيک حقوقي و راه اندازی آموزشهای کلينيکي در دانشکدههای حقوق
پيامدهای مثبت و شايان توجّهي برای افراد و گروههای گوناگون دارد .شماری از اين نتايج پيدا و
پنهان ،که ضرورت تشکيل اين نهاد را تبيين ميکنند ،بدين قرار است:
تم
الف) دستاورد کلينيک آموزشي حقوقي برای دانشجويان
نامه مفيد /
 .2حضور دانشجويان در اين کلينيک آموزشي ،دانش آنان را از محدوة تئوری و نظری به
شماره سي و هشتم
سوی واقعيّتهای جاری در جامعه گذر ميدهد .مواجهه و همسخني آنان با مراجعاني که نوعاً
تمکن مالي نداشته و از گروههای آسيبپذير و يا در معرض خطرند ،سبب ميشود عملاً با نيازهای
حجم وسيعي از افراد جامعة خود آشنا شوند و به اين دانشجويان که در ترمهای پاياني تحصيل
مفيد تا/توانايي خويش در حل مشکلات حقوقي مراجعان را بيازمايند .درست
خويشند فرصتينامهميدهد

شماره سي و
هشتمسالهای پاياني دانشکدة پزشکي ،زير نظر استادان خويش بر بالين
دانشجويان
همانگونه که
آبان
و
مهر
بيماران /
ميروند و ميزان درستي تشخيص طبي خود را ميسنجند.
طبق2831
گفته پيشين چه بسا بتوان گفت ،محکخوردن آموختههای دانشجويان ،و برملاشدن

نقاط ضعف و قوت علمي آنان ،مهمترين نتيجة مثبت حضور دانشجويان در کلينيک آموزشي
حقوقي است.
 .1زمينههای عيني کمک دانشجويان به مراجعان پناهجو را ايجاد ميکند؛
 .8حس زيبای مفيدبودن برای ديگران ،و انرژیهای مثبت ناشي از آن را به ارمغان ميآورد؛
تم
مشارکت در فعاليتهای خيرخواهانه و نوع دوستانة گروهي را آموزش ميدهد.
.4
 .5رازهای موفقيّت در زندگي حرفهای را به دانشجويان ميآموزاند ،از جمله يادگيری:
الف) روش تشکيل پرونده؛
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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ج) نگارش و نامهنگاری حقوقي و روند اداری کارهای قضايي و شبه قضايي؛
ت و نظم بازارهای کارآمد
د) مهارت مصاحبه؛
ه) فنّ ارايه مشاوره؛

حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد

و) روشهای حل مسئله؛
ز) اصول اخلاق حرفهای وکالت و قضاوت؛
ح) روش ارتقای ظرفيّتهای حرفهای؛

حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد

کارآمدوکالت ميباشند.
بازارهایپروانة
نظمتدريس و
کرسي
و اينها همه زير نظارت استاداني است که خود صاحبت و
نظارت اينان ،تضميني است اطمينانبخش برای کامياب بودن دانشجويان همکار با کلينيک حقوقي.
انجامآمد
بازارهای کار
فنون ومالکيت
نکتة جالب توجّه آن است که يادگيری همة اينحقوق
آنها صورت
مهارتوها،نظمدر فرآيند
ميگيرد؛ به ديگر سخن ،از روش مؤثر يادگيری از رهگذر عملکردن ( )Learning by Doingاستفاده
ميشود که در زمرة کارآمدترين شيوههای آموزش است.
 .6همسو و هدفمند کردن فعاليّتهای جانبي دانشجويان و منصرف کردن آنان از تلاشهای
پراکنده و بعضاً غيرمفيد .ميدانيم چنانچه دانشآموختگان دانشکدههای حقوق در آزمون ورودی
کانون وکلا پذيرفته شوند ،بايد برای اخذ پروانة وکالت مدّتي کارآموزی کنند .اگر کلينيکهای
حقوقي دانشگاهي بتوانند نظر مساعد کانون وکلا را جلب کنند که مدّت همکاری دانشجويان با
اين کلينيکها (به شرط رضايتبخش و مفيد بودن ،طبق گواهي رسمي دانشکده) ،جزء دورة
کارآموزی آنان بهشمار آيد ،موجب شدهاند موقعيّت کلينيکها بسيار والاتر شود و انگيزة
دانشجويان برای تلاش در آنجا ده چندان گردد.
ب) دستاورد کلينيک آموزشي حقوقي برای دانشکدههای حقوق
ارائة خدمات حقوقي مفيد و در عين حال رايگان به همگان ،بهويژة طبقات آسيبپذير
اجتماع ،که زير نظر و تحت مديريّت و با حمايت دانشکدههای حقوق انجام ميشود ،موقعيّت
اجتماعي و نفوذ معنوی آنها را ارتقا ميدهد .اين موضوع در خصوص کلينيکهای درون دانشگاهي
( )in Houseو کلينيکهای زنده يا حقيقي ) (Life Clinic/ Real Clinicآشکارتر است.
يادآور ميشود کلينيکها با توجّه به محل فعاليّتشان ،به دو دستة درون دانشگاهي (درون
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خانهای) ( )in Houseو برون دانشگاهي (برون خانهای) ( )out Houseتقسيم ميشوند .همانگونه
که بهخوبي از اين عناوين برميآيد ،گروه نخست کلينيکهايي است که ساختمان آنها در محوطة
است /وشماره
نامه مفيد
دستة دوم در محلي ديگر فعاليّت ميکنند و يا حتّي ممکن است محل و
دانشگاه واقع
سي و هشتم  /مهر و

ساختمان مشخّصي نداشته و سيّار ( )Mobil Clinicباشند.

آبان 2831

کلينيکهای زنده يا حقيقي آنهايي هستند که خدمات حقوقي ،از آموزش گرفته تا مشاوره و
وکالت را مستقيماً در اختيار مراجعان قرار ميدهند ،امّا کلينيکهای مجازی يا شبيهسازی شده
( ،)Simulation Clinicبيشتر بر آموزش دانشجويان و بررسي دعاوی فرضي متمرکز هستند.
طبق گفتههای پيشين ،آشکار ميشود ايجاد هرنوع کلينيک حقوقي ،موقعيّت اجتماعي و
کارکردهای مردمي دانشکدههای حقوق را ارتقا ميدهد ،امّا نقش کلينيکهای درون دانشگاهي
تم
( )in Houseو کلينيکهای زنده يا حقيقي ) (Life Clinic/ Real Clinicبسيار بنيادیتر و
افراد/و گروههای آسيبپذير و در معرض خطر ،مستقيماً به ساختماني در
آشکارتر است،نامهزيرامفيد
هشتمبي هيچ واسطه ،و به طور رايگان از مشاورههای دانشجوياني که زير نظر
ميوآيند و
دانشکدهسي
محوطة شماره
استادان خويش فعاليّت ميکنند ،بهره ميجويند و برای پيشبرد دعاوی خود در پروندههای مفتوح و
در حال رسيدگي از آنان مدد ميگيرند.
مفيد /
ج) دستاورد نامه
آموزشي حقوقي برای استادان دانشکدههای حقوق
کلينيک
حقوق،و هشتم
شماره سي
همچون دانشمندان بسياری رشتهها ،برای اراية دانش نظری خويش فرصتهای
استادان
آبان
و
مهر
مشخّص /و با ثباتي دارند .موقعيّت والای اجتماعي حقوقدانان و جاذبة قوی تحصيل در رشتة حقوق
2831به اتفاق کشورها ،موجب ميشود استادان حقوق مخاطبان و دانشجويان پُرشماری
در اکثر قريب

داشته باشند .آموزشهای کلينيکي اين زمينه را برای استادان فراهم ميآورد تا افزونبر دانش
خويش ،مهارت های حقوقي خود را نيز به نسل نو عرضه کنند .اين امر افزون بر ارتقای ميزان
تأثيرگذاری آنان در جامعه ،موجب ميشود از رهگذر آموزش فنون حقوقي و تکنيکهای دفاع از
موکلين ،به دانشجويان پرانگيزه و کنجکاو ،خود را از رخوت و رکون مصون دارند .آموزش در
کلينيک حقوقيتم سبب ميشود آموزشگران در خلوتِ کتابخانه و کلاسهای دانشکدهها محصور
نگشته و از تحولات دادگاهها دور نمانند ،با پرسشهای نو مواجه شوند و از ديدگاههای تحوليافته
حقوقي آگاهي يابند و حتي در آن نقشآفرين باشند.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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د) دستاورد کلينيک آموزشي حقوقي برای جامعة مدني
حوزههای فعاليّت
دولتي در
نظمغير
سازمان وهای
کارآمد
بازارهای
بسياری از نهادهای مدني ،بنيادهای خيريه و ت

خود برای رفع پارهای مشکلات به مشاورة حقوقي و معاضدت قضايي نياز دارند .بهعنوان مثال
برای پيشبرد
خاص،
گروههای
کودکان و
کارآمد
بازارهای
سايرو نظم
مالکيت
انجمنهای حمايت از حقوق روزنامهنگاران ،زنان ،حقوق

اهداف خيرخواهانه و بشردوستانة خود به راهنمايي حقوقدانان و دفاع وکلا نياز دارند؛ از سوی
ديگر به سبب محدوديّت منابع قادر به پرداخت هزينههای چنين خدماتي نيستند .وجود کلينيکهای
حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
حقوقي وابسته به دانشگاه ،ماية دلگرمي چنين فعّالان اجتماعي است؛ زيرا خدمات اين کلينيکهای
برخوردارند.
کارآمد
معنویبازارهای
قویو نظم
حقوقي ،اساساً رايگان بوده و همکاران آنها از انگيزههای ت
قضايي
هـ) دستاورد کلينيک آموزشي حقوقي برای دستگاه
مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
حقوق
خدمات حقوقي کلينيکيهای دانشگاهي سبب ميشود حتي کساني که توانايي پرداخت حقالوکاله
ندارند نيز پيش از طرح دعوا ،يا در صورت فراخوانده شدن به دادگاه ،پيش از حضور در برابر
قاضي ،از مشاورههای حقوقي بهرهمند شوند .اين مشاورهها ،که زير نظر وکلای دادگستری همکار
با دانشگاه ارايه ميگردد ،سبب ميشود شماری از دعاوی پيش از طرح در دادگاه به مصالحه و
سازش انجامد ،و نيز دعاويي که به دادگاه کشيده ميشود ،بهطور صحيح و منقّح مطرح گردد .به
ديگر سخن در حالي که يکي از مهمترين مشکلات دستگاه قضايي کشور تراکم پروندهها است،
خدمات کلينيکهای حقوقي باعث ميشود کميّت پروندههای وارد به دستگاه قضايي کاهش ،و
کيفيّت آنها افزايش يابد و اين ،کمکي بزرگ به دستگاه قضايي است.
و) دستاورد کلينيک آموزشي حقوقي برای افراد و گروههای آسيبپذير و در معرض خطر
در اکثر کشورهای دنيا خدمات حقوقي در شمار گرانترين خدمات است .بسياری از مردم،
به ويژه در کشورهای در حال توسعه حتّي اگر ضرورت استفاده از خدمات حرفهای وکلا و
کارشناسان حقوقي را بدانند ،به دليل محدوديتهای مالي توان مراجعه به آنها را ندارند .اين امر
سبب ميشود آنان نتوانند يکي از مهمترين حقوق بشری خود در فرآيند دادرسي ،يعني حق استفاده
از وکيل را اعمال کنند ،موضوعي که گاه به تضييع گستردة حقوق آنان منجر ميشود .کلينيکهای
حقوقي دانشگاهي که از دانش تخصصي و اعتبار اجتماعي استادان حقوق استفاده ميکنند ،ميتوانند
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مطمئنترين وسيله برای چنين افراد و گروههايي باشند که به رغم ضرورت ،به دليل فقر مالي توان
مراجعه به وکلا و کارشناسان حقوقي را ندارند.
دسترسيشماره
نامه مفيد /
افراد و گروههای آسيبپذير به عدالت ،يکي از مهمترين کارکردهای اجتماعي
تسهيل
سي و هشتم  /مهر و

کلينيکهای حقوقي است .کلينيکها ميتوانند با استفاده از ابزارهای قانوني؛ ارايه خدمات حقوقي
آبان 2831

برای همه ،توسعه ظرفيتهای بخشهای مرتبط ،افزايش توانايي گروههای آسيبپذير و به حاشيه
رانده شده برای اداره زندگياشان به توسعه حقوق بشر و تأمين عدالت ملموس کمک شايان توجّهي
کنند .ترويج فرهنگ وکالت حقوق بشری ،اراية خدمات حقوقي برای گروههای آسيبپذير ،آموزشهای
درمانگاهي حقوقي ،بسط شهروندسازی حقوقي و بازسازی احترام به قانون  ،تلاش برای آغاز اصلاح
قوانين نامناسب از طريق آشکار ساختن نقايص آنها با مشارکت گروههای ذینفع ،برخي از
تم
کارکردهای حقوق بشری اين نهاد است.
نامه مفيد /
ز) دستاورد کلينيک آموزشي حقوقي برای آحاد جامعه
شماره سي و هشتم
ميتوان گفت کلينيکهای حقوقي ،کارکردی نظير بيمهها دارند .بدين معني که تعداد افراد
تحت پوشش بيمه ،بسيار بيشتر از کساني است که عملاً از خدمات بيمه استفاده ميکنند ،امّا همان
کساني نيز که ممکن است سالها از بيمة حوادث و درمان و سرقت استفاده نکنند ،احساس
رواني /
نامه مفيد
دارند و حاضرند برای رسيدن به همين آرامش خاطر ،هزينههای بيمه را
آسودگي و امنيّت

سي و
پرداخت شماره
هشتمکه افراد ناتوان از پرداخت حقالوکاله ،بدانند در دانشگاه ،که مرجعي
ِرف اين
کنند .ص
ّت آبان
صلاح ي و
واجد مهر
است /
علمي ،و نهادی است خيرخواه و گشوده بر روی همگان ،مرکزی برای اراية

 2831وجود دارد و در صورت نياز ميتوان از راهنمايي و مشاورة حقوقي فعّالان آن بهطور
خدمات حقوقي
رايگان بهره برد ،برای آنان آرامش خاطر و احساس امنيّت به ارمغان ميآورد .درست مانند اين که
مردماني بدانند در شهرشان مرکز شبانهروزی و رايگان اراية فوريّتهای پزشکي ،همچنين پليسِ
حافظ منافع و امنيّت آنان وجود دارد.
اين همه شماری از کارکردهای متنوع و ارزشمند آموزشهای کلينيکي حقوقي است ،ثمراتي
که يکي از اينانتمدليل موجّهي برای راهاندازی آنها ،پيوستن به آنها و حمايت از آنها است.
کلينيک حقوقي دانشگاهي در ايران
حقوقمثبت بسياری کشورها در استفاده از اين نهاد کارآمد ،مثلاً از دهة  2661در
به رغم تجربة
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

حقوق

كلنيك حقوقي دانشگاهي (چيستي ،چرايي ،چشم انداز فرارو)
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حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
ايالات متحدة امريکا ،در کشور ما سابقهای در اين خصوص وجود ندارد .ناگفته نماند که نهادهايي
مانند وکالت تسخيری و معاضدت قضايي در کانون وکلای دادگستری و دستگاه قضايي از دههها
ت و نظم بازارهای کارآمد
قبل در ايران وجود داشته و هماينک نيز برقرار و منشأ خدمات فراوان ميباشند ،هر يک از اين
کنند ،امّا اينها
کنندگان ارايه
حقوقبه مراجع
نهادها برابر وظايف قانوني خود صرفاً خدمات حقوقي
بازارهایميکارآمد
مالکيته و نظم
فاقد تعريف و کارکرد آموزشي هستند؛ همين مسئله وجه تمايز آنها با کلينيک حقوقي دانشگاهي
است .توجّه دانشگاههای ايران به درمانگاههای حقوقي و آموزش درمانگاهي حقوقي پس از آن
حقوق مالکيت و نظم بازارهای کارآمد
جلب شد که در پاييز سال  2835خورشيدی گروه هشت نفرهای متشکل از اعضای هيئت علمي و
کارآمدمرکز در کشور
دادگستری
وکلایبازارهای
کانونو نظم
نهادهای حقوق بشری چند دانشگاه معتبر ايران و ت
آفريقای جنوبي حضور يافته ،ضمن گفتوگو با استادان کلينيکي دانشگاه ناتال شهر دوربان آن
بازارهای
گروهو نظم
مالکيت
آمدايران ،با
کار به
بازگشت
پس از
حقوقاين
کشور ،از نزديک با نحوه فعاليّتهای آن آشنا شدند.
برگزاری جلساتي در چند دانشگاه ايران (تهران35/21/25 ،؛ مفيد 36/1/6؛ آزاد اسلامي واحد
تهران مرکزی  36/1/23و واحد خوراسگان اصفهان  ،خرداد  )36تجارب خويش را با همکاران
دانشگاهي در ميان نهادند .سمينار و کارگاه « آموزش کلينيکي حقوق و حقوق برای همه» که با
مشارکت دانشگاه شهيد بهشتي ،مفيد ،آزاد اسلامي و کانون وکلای دادگستری مرکز ،روزهای 16
تا  82خرداد  2836با حضور استاداني از آفريقای جنوبي ،بنگلادش ،اندونزی و ايران برگزار شد
نيز از فعاليّت های اين گروه برای آشنا ساختن همکاران ايراني با اين نهاد خير بنياد است .دانشگاه
مفيد در نيمسال دوم سال تحصيلي  2835-36نخستين دورة آموزش کلينيکي حقوق برای
دانشجويان را با مشارکت دو استاد دارای تجارب بينالمللي و ملّي برگزار کرد .در پايان همان
ترم ،برای نخستين بار آزمون پايان ترم را به صورت دادگاه مجازی برگزار کرد .بدين معنا که
دانشجويان پس از فرا گرفتن عملي فنون مربوط به قضاوت و وکالت با ايفای نقشهای قاضي،
دادستان و وکيل آموختههای خويش را در محضر هيئتي مرکب از يک قاضي ديوان عالي کشور،
سه وکيل و مشاور حقوقي و دو استاد آشنا با موضوع کلينيک حقوقي دانشگاهي از طريق ايفای
نقشهای سهگانه فوقالذکر ارايه کردند .اين فعاليّت در ترم نخست سال تحصيلي  2836-38نيز
در حال اجرا است .در دور جديد اين فعاليّت تعامل مثبت و سازندهای با دادگستری استان قم
شروع شده است .با هماهنگي انجام شده و همکاری تحسين برانگيز معاونت محترم آموزش و
قضات معزّز دادگستری استان قم ،به منظور ارتقای دانش و کسب مهارتهای عملي ،دانشجويان
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همکار با کلينيک در دادگاهها حضور يافتهاند و از نزديک با روند دادرسي آشنا گشتهاند.
در کنار اين همه ،کلينيک حقوقي دانشگاه مفيد به عنوان نخستين نمونه از نوع خود در
کشور ،آذرنامهماهمفيد /
شماره حضور نمايندة مقيم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامي ايران ،و در
 2836با
سي و هشتم  /مهر و

چارچوب طرح ملّي ارتقای حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت افتتاح شد .همانطور که اشاره
آبان 2831

شد در کشور ما هيچ الگو و سابقهای در اينباره وجود ندارد .از همين رو شورايي از اعضای هيئت
علمي گروه حقوق دانشگاه در مورد فعاليّتهای اين کلينيک رايزني و تصميمگيری ميکنند .يکي
از مهم ترين تصميمات اين شورا ،پس از نيازسنجي اجتماعي و مذاکرات فشرده با کارشناسان ،آن
بوده که در مرحلة نخست ،کلينيک دانشگاه بر مسايل کودکان و زنان تمرکز يابد و موضوع
خانواده را در کانون توجّه خويش قرار دهد .علّت اين انتخاب آن است که اوّلاً گروههايي از زنان و
تم
کودکان به مشاورههای فوری حقوقي نياز دارند؛ ثانياً برای ايجاد حساسيّت در وکلا و مشاوران
آنها با/اين گروههای در معرض آسيب ضروری است.
کردنمفيد
حقوقي مرتبط نامه
هشتمحقوقي دانشگاه مفيد در تعاملي مثبت با کانون وکلا و دادگستری بتواند
کلينيک
استسي و
اميدشماره
هرچه بهتر و بيشتر به اهداف دوگانه خويش يعني آموزش عملي به دانشجويان حقوق از رهگذر کار
با موکلين واقعي ،و اراية خدمات حقوقي رايگان به افراد و گروههای آسيبپذير جامعه دست يابد.
نامه مفيد /
شماره سي و هشتم
 /مهر و آبان
2831

تم

حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

حقوق

