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 مقدمه

 

ای ای از علوم آموزشی است که در تمامی جهان هم به لحرا  رشرته  نظارت و راهنمائی آموزشی یا تعلیماتی رشته

های آموزشی جای خود را باز کرده است و در عرصۀ بین المللری  ای تخصصی در نظامها و هم عرصهعلمی در دانشگاه

                                                                            نی مشخص راجع به آن ایجاد شده است ام ا در کشور ما متأسفانه نره در دانشرگاه  هم وفاقی فراگیر به عنوان دیسیپلی

-عنوان یک کارکرد مشرخص روی آن تمرکرز مری    به عنوان دیسیپلینی مشخص پذیرفته شده نه در نظام آموزشی به

یرن پریش زمینره    رسد یکی از دالئل این امر فقدان کتب و منابع آموزشی غنری و راهنمرا باشرد. برا ا    شود. به نظر می

مترجمین بر آن شدند یکی از منابع مهم نظارت آموزشی را که در اکثر کشورهای جهان ترجمه و مورد استفاده قررار  

این کتاب قابرل اسرتفاده    ای مناسب تقدیم جامعۀ علمی و کارگزاران نظام آموزشی کشور نمایند.گیرد را با ترجمهمی

میرد اسرت مقبرول    باشد، اکارشناسان و سیاستگذاران آموزش میآموزان، نشوالدین دامدیران مدارس،  برای معلمین،

 افتد.

 


