
 سالم و تحيت

آموزش عالي كشور در ايام كرونا و گسترش  الملليهاي همكاري علمي بيناجراي سياست رساند در راستاياحتراماً باستحضار مي

هاي معمول فعاليتگيري بيماري كرونا موانعي را در راه المللي مؤسسه حقوق تطبيقي بويژه در شرايط فعلي كه همههاي بينفعاليت

گيري از دانش و تجربه اساتيد معتبر خارجي، اين مؤسسه اقدام به برگزاري المللي به وجود آورده است و در راستاي بهرهو متداول بين

به وشند هاي معتبر دنيا نموده است. به همين منظور در تاريخهاي حقوقي به صورت وبينار با اساتيد حقوقي دانشگاهسلسله سخنراني

با  «هايي از هند، برزيل و چينجهاني شدن، وكال و اقتصادهاي در حال ظهور: درس» نشستي با عنوان ۱۳۹۹بهمن  ۲۷

 بصورت وبينار برگزار گرديد. پروفسور ويلكينز حضور

مركز  رئيسپروفسور ديويد ويلكينز استاد حقوق، مدير طرح پيشنهادي مقررات جهاني حرفه وكالت، رئيس مركز حرفه ي وكالت و 

وكال و خدمات حقوقي در دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد است. ايشان همچنين عضو پژوهشي ارشد كانون وكالي آمريكا و عضو 

مقاله در مورد حرفه وكالت در مجالت برجسته حقوقي  ۸۰دانشگاه هاروارد است. ويلكينز بيش از « ادموند سفرا»مركز علوم اخالق 

هاي مرجع در زمينه وكالت را به رشته تحرير درآورده اپ رسانده است و در كنار اندرو كافمن يكي از كتابو مطبوعات مشهور به چ

هاي معتبر جهان داشته است و جوايز علمي متعددي را نصيب خود نموده است كه سخنراني در دانشگاه ۴۰است. همچنين بيش از 

، جايزه استاد ممتاز از دانشگاه ملي ۲۰۰۹كده حقوق دانشگاه هاروارد در سال توان به جايزه كلي اسميت از دانشها مياز جمله آن

به عنوان  ۲۰۱۲و دكتراي افتخاري حقوق از دانشگاه استكهلم در همين سال اشاره كرد. ويلكينز در سال  ۲۰۱۲استراليا در سال 

 عضو آكادمي علوم و هنر آمريكا انتخاب شده است.

 ان انگليسي و در دو بخش برگزار گرديد.اي به زباين نشست صد دقيقه

در بخش اول كه اختصاص به ارائه ي استاد داشت پروفسور ويلكينز ابتدا به نقش دانش حقوق و وكالت در توسعۀ اقتصادي پرداخت 

ي را به عنوان يك ضرورت جهت تقويت نقش حقوق در توسعۀ اقتصاد« نظريۀ جهاني شدن، وكال و اقتصادهاي در حال ظهور»و 

قلمداد نمود. ايشان پس از تشريح ساختار، اهداف و مباني نظري اين تئوري، جايگاه آن را در كشورهايي همچون برزيل، چين و هند 

 مورد بررسي قرار داد.

در بخش دوم پروفسور ويلكينز در حدود نيم ساعت پاسخگوي پرسشهاي حاضرين در جلسه بصورت شفاهي )اتصال ميكروفون( و 

 در كامنت( بود.كتبي )درج 

ي حقوق تطبيقي در اختيار دارد در اين نشست تخصصي حدود صد نفر از اساتيد، دانشجويان و عالقه بر اساس آماري كه مؤسسه

 مندان به مباحث حقوقي شركت داشتند.
Monday, February 15, 2021 

David B. Wilkins, Lester Kissel Professor of Law, Harvard Law School presented an online 

lecture on “Globalization, Lawyers, and Emerging Economies: Lessons from India, Brazil, 

and China" at the Institute of Comparative Law, Faculty of Law and Political Science  .  

Prof.Wilkins is the Professor of Law, Vice Dean for Global Initiatives on the Legal Profession, 

and Faculty Director of the Center on the Legal Profession and the Center for Lawyers and the 

Professional Services Industry at Harvard Law School. Wilkins has written over 80 articles on 

the legal profession in leading scholarly journals and the popular press. He has also lectured at 

more than 40 prestigious universities around the world and has won numerous academic awards, 

including, the 2009 J. Clay Smith Award from Howard University School of Law, the 2012 

Honorary Doctorate in Law from Stockholm University in Sweden, the 2012 Distinguished 

Visiting Mentor Award from Australia National University. In 2012, Professor Wilkins was 

elected as a Member of the American Academy of Arts and Sciences. 

The meeting was held on Monday, February 15, 2021. In this meeting ,prof. Wilkins addressed 

the role of lawyers and legal knowledge in economic development and considered " 

Globalization, Lawyers, and Emerging Economies " as a necessity to strengthen the role of law 

in economic development. After explaining the structure, goals, and theoretical foundations of 

this theory, he examined its place in countries such as Brazil, China, and India. 

 


