
 عوامل مؤثر بر نقشهاي معلم 

 هدف دوره

 سطح فراگير

 برنامه آموزشي

 فرهنگ آموزشي 

 مرتبه عضو هيات علمي 

  كاربردهاي تعيين نقش هاي اعضاي هيأت علمي در يك دانشگاه

 استفاده از حداكثر توانايي آموزشي يك عضو هيأت علمي

 استفاده در جذب و استخدام اعضاي هيأت علمي 

 تعيين نيازهاي برنامه آموزشي مورد نظر دانشگاه و ميزان تأمين آن

 با نيروهاي موجود

 اطالع رساني به نيروهاي به كار گرفته شده در مورد حدود انتظارات

 كاربردهاي تعيين نقش هاي اعضاي هيأت علمي در يك دانشگاه 

 استفاده در برنامه ريزي براي توان مندسازي اعضاي هيأت علمي

 استفاده در ارزشيابي هيأت علمي 

 كمك به كاهش مقاومت در مقابل تغييرات

 اطالع رساني در مورد ميزان فعاليتهاي صورت گرفته 

 تعارض بين توانمندي موجود و نيازهاي آينده 

 نقشهاي مدرس باليني

 

 نقشهاي مدرس باليني 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
 معاونت آموزشی و پژوهشی

 گروه  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 ��و� �����ت و ����� ��زش 
	�م �����

Email: edc@ muq.ac.ir 

��	� :02517718687 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم

:تهيه و تنظيم   

 روح اهللا صفايي پور

 عليرضا شعوري بيدگلي

 مريم طبيبي

 : راهكارهاي مواجهه

 بي توجهي به تعارض موجود 

 تعديل برنامه آموزشي بر اساس توانمندهاي موجود 

 توان مندسازي در راستاي برنامه مورد نظر

 استخدام اعضاي هيأت علمي جديد متناسب با نيازهاي برنامه مورد نظر 

 جمع بندي 

 . نقش هاي اعضاي هيأت علمي بسيار متنوع مي باشد

 . هر عضو هيأت علمي ممكن است در يك يا چند محور فعال باشد

 .  تعيين نقش هاي اعضاي هيأت علمي كاربردهاي زيادي دارد



 نقش هاي مدرس باليني

 نقش هاي يك عضو هيأت علمي 

 آموزش

 پژوهش

 ارايه خدمات باليني

 يك سؤال مهم 

 يك معلم خوب چه كسي است؟

 .  معلم خوب كسي است كه به دانشجو كمك مي كند كه ياد بگيرد

   Crosby  Crosby  Crosby  Crosbyو  HardenHardenHardenHardenالگوي ارائه شده توسط 

 نقش هاي آموزشي يك عضو هيأت علمي باليني 

 تأمين كننده اطالعات 

 الگو 

 تسهيل گر 

 ارزيابي كننده 

       برنامه ريز                                                                                                                 

    تهيه كننده مواد آموزشي 

  آموزش و اركستر  

    

 برنامه ريز-مدير اجرايي  -منتقدين -تك نواز -نوازندگان -رهبر اركستر -آهنگساز

                                                                                تأمين كننده اطالعات - ارزيابي كننده- الگو –تأمين كننده اطالعات  -تسهيل گر

 نقشهاي آموزشي يك عضو هيات علمي باليني

 تضاد در نقش هاي يك عضو هيأت علمي 

 تأمين كننده اطالعات در مقابل تسهيل كننده يادگيري

 تسهيل كننده يادگيري در مقابل ارزشيابي كننده فراگيرنده 

 نقش تركيبي 

 تأمين كننده اطالعات در كنار الگو و ايجاد  كننده انگيزه: سخنراني

 تسهيل گر در كنار تأمين كننده: جلسه آموزش مبتني بر حل مسأله

 اطالعات 

 توزيع نقش ها در يك دانشگاه 

 

      

 

 سخنران

  نقش مدرس به عنوان سخنران

 الگو

 مدرس در محيط هاي باليني و عملي مي تواند به عنوان يك الگو عمل نمايد         

  الگو در محيط هاي باليني

 الگو در محيط هاي آموزشي  

 

 تسهيل كننده  

  supervisorsupervisorsupervisorsupervisor: در محيط هاي آموزشي باليني

 راهنما و مشاور 

 

 ارزيابي كننده  

 ارزيابي كننده دانشجو

  ارزشيابي كننده برنامه آموزشي

 

 برنامه ريز 

     ( ( ( (curriculumcurriculumcurriculumcurriculum))))برنامه ريزي آموزشي

 ((((coursecoursecoursecourse)برنامه ريزي دوره آموزشي 

 

  تهيه كننده مواد آموزشي

        study guidestudy guidestudy guidestudy guideتهيه كننده 

    تهيه كننده منابع آموزشي 

    

    


