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مقدمه
 

تعلیيم و   رسالتهستند. چرا که  پراهميتای، معلمان دارای نقشی ارزنده و  در هر جامعه

به وییژه در   یای معلم های حرفه صالحيتباشند.  دار می عهدهنسل آینده کشور را  تربيت

کنید   یست که به معلمان کمک می هایی ا شایستگیها و  آن دسته از مهارتدوران حاضر، 

شیی کیه   آموزان خود، به اهداف اصلی نظام آموز یاددهی و یادگيری به دانش فرآیندتا در 

در کتیابی کیه   به همين جهیت،   تربيت نيروی انسانی آگاه و متخصص است، دست یابند.

در پيش رور دارید، با توجه به اهميیت حرفیه معلمیی، بیه گیردآوری مطیالبی پيرامیون        

 ای مورد نياز معلمان در هشت فصل پرداخته شده است.  های حرفه صالحيت

از منظر بزرگان تعليم و تربيت پرداختیه   در فصل اول کتاب، به تعریف و جایگاه معلم

ای معلیم،   هیای حرفیه   شده اسیت. در فصیل دوم، پیس از بیاز کیردن مفهیوم صیالحيت       

های افراد مطرح در این حوزه شرح داده شده است. فصول بعیدی بیه ترتيیب بیه      دیدگاه

ای معلم در حوزه تدریس، میدیریت، ارتباطیات، پیژوهش و فنیاوری      های حرفه صالحيت

ای چییه  ص داده شییده اسییت و بيییان شییده اسییت کییه اساسییا، یییک معلییم حرفییهاختصییا

هیای مطیرح شیده بایید دارا باشید و در فصیل هشیتم کتیاب،          هایی را در حوزه صالحيت

ای معلمان در کشیورهای مختلیف جهیان هم یون آمریکیا، آلمیان،        های حرفه صالحيت

 استراليا، مالزی و... مطرح شده است.

ه توسط مولف گردآوری شده، سیعی شیده اسیت تیا مطالیب      به عنوان اولين کتابی ک

رشته علیوم تربيتیی بیه طیور      دانشجویانو  کتاب به صورتی جامع برای استفاده استادان

آوری و میورد چيیدمان قیرار     آموزش و پرورش جمیع نظام مدیران و معلمان خاص ونيز، 

مواردی از چشیم  گيرد، ليکن ممکن است با نهایت دقتی که در این مسير صورت گرفته، 

شما خوانندگان محتیرم،  و سازنده مولف دور مانده باشد که اميدوارم با ارائه نظرات مفيد 

 این موارد در چاپ بعدی بازنگری و اصالح شوند.  

 دکتر ریحانه مالنوروزی


