دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻋﻠﻢ
ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﺒﺪاﻟﻨﻌﯿﻢ ﺷﻬﺮﯾﺎری در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎمﻫﺎی
ﻣﺆﺛﺮی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ ﻣﻮرد در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻓﺰود:
اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ« ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎدان ﺣﻘﻮق ،وﮐﻼ،
ﻗﻀﺎت و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق از ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق و ﺑﻪدﻧﺒﺎل
در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮآوردن
آن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را اﺳﺘﻤﺮار
ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره
در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎدان ﺣﻘﻮق و
وﮐﻼ و ﻣﺸﺎوران ﻣﺠﺮب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺣﻘﻮق ﺑﺮای
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ« ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارد
ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺧﻮد ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن
اﺳﺘﺎدان ﺣﻘﻮق ،وﮐﻼ و ﻗﻀﺎت ،ارﺗﻘﺎی ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ارﺗﻘﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ

ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ
ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ و … ﺑﺮآﯾﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،
ﻣﺸﺎورهای ،وﮐﺎﻟﺖ ،داوری و … اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم اﻗﺸﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺣﺠﻢ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺪﻳﺪارﺷﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراداﻳﻤﯽ در اﺑﻌﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺸﺎور راﻫﺒﺮدی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی ﻟﺠﺴﺘﻴﮏ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻣﺎد و
ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺎه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ
ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺣﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی و ﺗﺤﻮﻟﯽ
روی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻴﻂ آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺶ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻮاﻣﻊ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺴﺮوی اﻓﺰود :راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ در ارﺗﻘﺎی
ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ۴۰ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ و در
راﺳﺘﺎی ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب ﯾﮑﯽ ازﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﺪ.

وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراداﻳﻤﯽ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﺎل
ﭘﺪﻳﺪارﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎرادﻳﻤﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ و راﻫﺒﺮدی ﺗﻤﺪنﺳﺎزی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺎور راﻫﺒﺮدی ﺣﻮزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻠﯽ و
ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﮐﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮان
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ را ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻻزم ﻧﺪارد و ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻨﻴﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه و اﻟﺰامﺑﺨﺶ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻳﻨﺪه
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

