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روش اجرایی تکمیل فرم عدالت آموزشی
هدف
هدف :اجرای اصول عدالت آموزشی در برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی
تعاریف:
منظور از اصول عدالت آموزشی ،برخورد عادالنه بین دانشجویان و اساتید بدون توجه به جنس ،ملیت ،قومیت ،نژاد ،دین ،مذهب ،وضعیت
اجتماعی ،اقتصادی و توانمندی های جسمی بر اساس حداقل های قابل قبول مطابق با مصوبات و آیین نامه های موجود است.
شرح اقدامات:
 -1فرم عدالت آموزشی تهیه شده در دانشکده پزشکی جهت بررسی در اختیار شورای آموزشی دانشکده قرار داده می شود
 -2فرم مربوطه پس از بررسی و تایید در شورای آموزشی دانشکده به مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی ارجاع داده می شود.
 -3فرم مذکور طی نامه ای از سوی معاونت آموزشی دانشکده به کلیه مدیران گروه علوم پایه و بالینی ابالغ می گردد.
 -4در گروه های علوم پایه فرم مذکور در پایان هر نیمسال تحصیلی توسط دانشجویان تکمیل خواهد شد.
 -5در گروه های بالینی فرم مذکور در پایان هر سال توسط دانشجویان تکمیل خواهد شد.
 -6فرم های جمع آوری شده در گروه های آموزشی جهت آنالیز و تحلیل نتایج در اختیار واحد  EDCدانشگاه قرار داده خواهد شد
 -7واحد  EDCدانشگاه تحلیل نتایج را جهت بهره برداری و بازخورد در اختیار معاونت آموزشی دانشگاه  ،ریاست و معاونت آموزشی
دانشکده پزشکی و مدیران گروه علوم پایه و بالینی قرار خواهد داد.
تسهیالت وامکانات:
فرم های ارزشیابی عدالت آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی تهیه کنندگان

1

دکتر سید غالمعلی جورسرایی

2

دکتر پروین سجادی

3

دکتر رقیه اکبری

سمت

امضاء

رئیس دانشکده پزشکی
معاون آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی
معاون آموزش بالینی و دستیاری دانشکده

تأیید کننده :دکتر غالمعلی جورسرایی (رئیس دانشکده پزشکی)
تصویب و ابالغ کننده :دکتر رقیه اکبری (معاون آموزش بالینی و دستیاری دانشکده) ،دکتر پروین سجادی(معاون آموزشی
علوم پایه و تحصیالت تکمیلی)
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