
                                                                                                                                          

 

 و دیگر مشاغل حقوقی اخالق حرفه ای در منصب قضاوت آشنایی با : درس یکل هدف

 مطالب رئوس

 مقدمه و کلیات  اولهفته 

 اصالح تلقی های رایج از اخالق 

 طب انگاری اخالق حرفه ای قضا  دوم هفته

 لزوم تشخیص در اخالق 

 مفهوم براداران دروغین 

 تبدیل معضالت اخالقی به مسایل اخالقی  سوم هفته

 )مفهوم تعارضات اخالقی )بالتکلیفی اخالقی 

 انواع نسبت اخالق با سازمان  چهارم هفته

 دو رهیافت به اخالق سازمانی 

 چیستی اخالق 

 جایگاه رعایت حقوق افراد در آموزه های دینی  پنجم هفته

 تعریف اخالق حرفه ای در دستگاه قضا 

 مراحل مدیریت اخالق حرفه ای در دستگاه قضا 

 سازمان الگوی آموزش و ترویج اخالق حرفه ای در  ششم هفته

 گام های اول تا سوم 
 

 گام های سوم تا ششم ترویج اخالق سازمانی  هفتم هفته

 مفهوم سند جامع اخالقی 

 منشور اخالق و رفتار قضایی در تعالیم پیامبر اعظم )ص(کتاب  آغاز تدریس  هشتم هفته

 بیان کلیات منشور اخالق 

 

  شرح مستندات منشور اخالقی  نهم هفته

 خدا بنام

 » درس طرح فرم «

 رشناسی کا :مقطع             فقه و مبانی حقوق اسالمی  :شیگرارشته            الهیات و معارف اسالمی :   دانشکده

                  واحد 2 ی : نظر واحد عدادت             اخالق حقوق و قضا                                                                            :درس نام

 



 مان و کاردر پیوند با ساز قاضی شرح و بررسی اصول حاکم بر اخالق معیار  دهم هفته

 دو سوی پرونده در پیوند با قاضیشرح و بررسی اصول حاکم بر اخالق معیار  ازدهمی هفته

 زیر دستان و باالدستان در پیوند با قاضیشرح و بررسی اصول حاکم بر اخالق معیار  دوازدهم هفته

 مردم و اجتماع در پیوند با قاضیشرح و بررسی اصول حاکم بر اخالق معیار  زدهمیس هفته

 خدا، خود و همکار در پیوند با قاضیشرح و بررسی اصول حاکم بر اخالق معیار  چهاردهم هفته

 شایستگی های همگانی در پیوند با قاضیشرح و بررسی اصول حاکم بر اخالق معیار  پانزدهم هفته

 جمع بندی و پاسخ به ابهامات   شانزدهم هفته

 

  کنفرانس و پایان ترمارزیابی : کار کالسی ،میان ترم، 

  :کتاب: منشور اخالق و رفتار قضایی بر پایه تعالیم پیامبر اعظم)س(/ تدوین محمد حسین ساکت و همکاران منبع 


