معرفیکلینیک:
حقوقدانــان بــه عنــوان نیرویــی قدرتمنــد و کارآمــد نقــش موثــری در
اســتحکام بنیــاد جامعــه ،تامیــن آرامش و راحتــی مردم،پیشــرفت و همه گیر
شــدن عدالــت و در نتیجــه ســعادت واقعــی و پایــدار مــردم دارنــد و به همین
دلیــل خدمــات حقوقــی بــه یکــی از لــوازم ضــروری زندگــی تبدیــل شــده
اســت بــه نحــوی کــه هیــچ فــرد  ،ســازمان  ،شــرکت یــا فعــال اقتصــادی و
تجــاری را نمــی تــوان یافــت کــه در جریــان فعالیــت خــود بــه نحــوی از
خدمــات حقوقــی بهــره نگیــرد.
کلینیــک داوری ،وکالــت و مشــاوره حقوقــی دانشــگاه علــم و فرهنــگ بــا
همفكــری و همیــاری وكالء ،اســاتید و اندیشــمندان عالــی رتبـــه در رشــته
حقـــوق فعالیــت خــود را آغــاز و بــه عنــوان یــك مجموعــه تخصصــی
عــاوه بــر انجــام خدمــات حقوقــی و قضائــی بــه موكلیــن خــود در ســطح
محاكــم داخــل و خــارج از كشــور  ،فعالیــت هــای جامــع تر و گســترده ای
را در خصــوص ارائــه مشــاوره و خدمــات حقوقــی بــه بازرگانــان  ،صاحبان
صنایــع و مؤسســات خدماتــی و شــركتهای مختلــف و تعاونــی های توســعه
كشــاورزی ،آمــوزش و پژوهــش جهــت ارتقــای ســطح حقوقــی کشــور
گســترش داده اســت.
ارتبــاط مســتمر اعضــاء ایــن کلینیــک بــا محافــل دانشــگاهی از طريــق
تدريــس ،آمــوزش و پژوهــش و برخــورداری از نيروهــای متخصــص و
توانمنــد بــا ســابقه اجرايــی در حــوزه هــای ميــان رشــته ای و وکالی پایــه
یــک دادگســتری مبــرز از مهــم تریــن وجــوه تمایــز ايــن موسســه از ســایر
موسســات مشــابه مــی باشــد.
در حــال حاضــر شــبکه همــکاران ایــن مجموعــه ،دارای تخصــص در
حــوزه هــای حقــوق خصوصــی ،حقــوق عمومی،حقــوق اقتصادی،حقــوق
بيــن الملل،حقــوق تجــارت بيــن الملل،حقــوق جــزا و جــرم شناســی،
حقــوق محيــط زيســت و حقــوق بشــر بــوده کــه دارای مــدرک
تحصيلــی دکتری تخصصی وکارشناســی ارشــد
میباشــند.
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بخش های مجموعه:
بخش حقوقی و قضایی :

عمــده فعالیــت اجرائــی اعضــاء و كارشناســان ایــن بخش در ســطح محاكم
و مراجــع ذیصــاح انجــام تشــریفات دادرســی و اقدامات دفاعــی مربوط به
موكلیــن بــوده کــه فعالیــت هــای خــود را در عرصــه هــای مختلــف علمــی
و عملــی بــا بهــره گیــری از منابــع و مراكــز معتبــر علمــی و تحقیقاتــی بــا
حضــور همــكاران و وکالی متخصــص و مجــرب ،اســاتید دانشــگاه دارای
مــدرک دکتــری در دعــاوی زیــر قبــول وکالــت مــی نماینــد:
دعاوی حقوقی:
عقود و قراردادها ،تعهدات ،مطالبه دیون ،خسارات ،چک ،سفته و ...
دعاوی کیفری:
جعــل ،کالهبــرداری ،فــروش مــال غیــر ،ضــرب و جــرح ،جرایم پزشــکی،
ســرقت ،خیانت در امانــت و...
دعاوی ملکی:
تصــرف عدوانــی ،خلــع یــد ،تخلیــه ،امــاک مشــاعی ،تصــرف اراضــی،
مشــارکت در ســاخت ،پیــش فــروش آپارتمــان و ...
دعاوی اداری:
دیــوان عدالــت اداری ،شــهرداری هــا ،تأمیــن اجتماعــی ،اســتخدامی،
تخلفــات اداری ،ثبــت احــوال و...
دعاوی خانواده:
طالق ،مهریه ،نفقه ،حضانت ،ازدواج موقت ،فرزندخواندگی و ...
امور ثبتی:
ثبت شرکت و موسسه ،عالمت تجاری ،تبدیل وانتقال شرکت و...
دعاوی خارجی:
امــور حقوقــی ایرانیــان مقیــم خــارج ،ازدواج بــا اتبــاع
خارجــی ،حضــور در مراجــع خــارج
از کشــور و...

بخش داوری و امور قراردادها :
ایــن بخــش بــا بهــره گیــری از كـــارشناسان رســمی دادگســتری و یــا
خبرههــای صنفــی در رشــته هــای مختلــف تجــاری صنعتــی و ســرمایه
گــذاری  ،فعالیــت هــای چشــمگیری را بــه جهــت حــل و فصــل و خاتمــه
دادن بــه مناقشــات و اختالفــات گوناگــون حقوقــی و یــا دعــاوی مطروحــه
در دادگســتری یــا شــوراهای حــل اختــاف در داخــل و خــارج از كشــور
را بــه عهــده دارد .از اهــداف ایــن بخــش توســعه امــر داوری بــا رويکــرد
کاهــش رســيدگی هــاي قضائــی از طريــق داوری و وکالــت در هيئت های
داوری تخصصــی و نيــز تحقيقــات و پژوهــش هــای مربــوط بــه موضوعات
داوری در ســطوح داخلــی و بيــن المللــی از جملــه  :وکالــت در هيئــت
داوری بــورس و اوراق بهــادار تهــران  ،داوری بــه عنــوان داور منتخــب
مراجــع قضائــی و ...مــی باشــد كــه بــرای احقاق حقــوق موكلیــن و حصول
بهتریــن نتیجــه  ،از وکالء و اســاتید محتــرم مراكــز علمــی فعال بــا محوریت
اساســی داوری تخصصــی اســتفاده مــی نمایــد.

بخش مشاوره حقوقی:
ایــن بخــش بــا حضــور کارشناســان حقوقــی و همراهــی وکال و اســاتید
دانشــگاه بــا هــدف ارائــه خدمــات مشــاوره حقوقــی بــه اشــخاص و
شــرکتهای طــرف قــرارداد بصــورت مســتمر در رشــته هــای مختلــف
حقوقــي خدمــات حقوقــی ارائــه مــی نمایــد.

بخش پژوهش:
ایــن بخــش بــا حضــور کادر حقوقــی دانشــگاهی در فعالیتهــای پژوهشــی
حــوزه حقــوق در راســتای ارتقای ســطح حقوقــی جامعه در قالــب خدمات
زیــر فعالیــت مــی کنــد :انجــام مطالعــات و تحقيقــات و تهيــه طــرح هــای
قانونــی بــرای شــرکت هــا و ســازمانهای طــرف قــرارداد ،تدوین مقــاالت و
کتــاب هــای حقوقــی ،انتشــار نشــریه.

بخش آموزش:
ایــن بخــش بــا هــدف آمــوزش مباحــث جدیــد حقوقــی ،آمــوزش حقــوق به
جامعــه غیــر حقوقــی ،ارتقای ســطح کیفــی آمــوزش بــه دانشــجویان حقوق،
وکالء ،کارمنــدان و قضــات محترم فعالیت خود را با حضور اســاتید دانشــگاه
وکارشناســان متخصــص ایــن حــوزه بــه شــرح زیر انجــام مــی دهد:
تشکيل کارگاه های آموزشی برای دانشجويان حقوق و وکال وحقوقدانان .
بررسی علمی آراء محاکم حقوقی ويا کيفری خارجی و تجزيه و تحليل آمارها
در موضوعات حقوقی مورد.
تدريس تئوری و عملی روش تحقيق.
کارگاههای بحثآزاد درمورد دروسدشوارحقوق(درمقاطعکارشناسی،کارشناسیارشدودکتری).
کالسهای آمادگی آزمونهای حقوقی(کارشناسیارشد،دکتری،وکالت،قضاوتوسردفتری).
برگزاری همایشهای منطقه ای ،ملی و بین المللی.
برگزاری جلسات نقد فیلم و نقد کتاب های مرتبط با مباحث حقوقی.
برگزاریدورههایکاربردیآموزشحقوقدرموضوعاتموردنیازعمومجامعه.
برگزاری کالس های توجيهی حقوقی و کارگاه های آموزشی) برای کارکنان
بخش عمومی و خصوصی.

