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   مترجمانةمقدم
  

هـاي كـشور در دو دهـة گذشـته،            رشد سريع و شتابان تعداد اعضاي هيئـت علمـي دانـشگاه           
ها و ضرورت استفاده      هاي متفاوت به دانشگاه    ها و ويژگي    ورود دانشجويان داراي توانمندي   

هـا بـه چگـونگي آمـوزش          كنند تـا دانـشگاه      هاي گوناگون براي آموزش، اقتضا مي         انهاز رس 
در اين راستا، مسئوالن محتـرم آمـوزش عـالي نيـز بـيش از گذشـته بـه اهميـت                     . توجه كنند 

هـاي    بـروز ايـن پديـده     . كننـد    را فداي ارتقـاي پـژوهش مـي         اند وكمتر آن    آموزش پي برده  
  . سازد آموزش را بيش از گذشته ضروري ميمبارك، تهية منابع مفيد دربارة 

مطالعة دقيق و گستردة مترجمان، به تشخيص كتاب حاضر به عنوان يكي از بهتـرين               
هايي كه اين كتاب را از ديگر آثار مرتبط با تـدريس     از جمله ويژگي  . كتب موجود انجاميد  

  : سازد، به اين شرح است متمايز مي
  حث مرتبط با تدريس؛ داشتن همة مبا بر جامعيت و در. 1
  شده؛  آمدي و كاربردي بودن مطالب و راهكارهاي ارائه روز. 2
اي   هاي رايانـه    ، مقاله، پايگاه    كتاب: استفاده از منابع جديد، گسترده و متنوع شامل       . 3

  و مؤسسات علمي و  پژوهشي مرتبط با تدريس؛  
ــه تلفيــق جديــدترين فنــاوري. 4 مــدرن در مباحــث  اي و ســاير ابزارهــاي  هــاي رايان

  گوناگون تدريس؛ 
هاي شمار زيادي از متخصصان تدريس و چگونگي فعاليـت            بهره بردن از ديدگاه   . 5
  . هاي مهم دنيا در تدوين كتاب دانشگاه

هـا بـراي      شده، مطالعه و مراجعة مكرر به ايـن قبيـل كتـاب             هاي ياد   با توجه به ويژگي   
هـاي    ستفاده از كتاب حاضر در كارگاه     ا. همة مدرسان ارجمند آموزش عالي ضروري است      

سازي اعضاي هيئت علمي در امر        اي را در توانمند     تواند سهم عمده   آموزشي تدريس نيز مي   
  . تدريس ايفا نمايد

 ،چند كشور ما ملزم به رعايت حقوق مؤلفـان و پيـروي از قـوانين موجـود نيـست                    هر
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 در تـاريخ   و استقبال موافقت نمودنـد محترم كتاب اجازة ترجمه گرفته شد كه بالكن از نويسندة  
اين كه كتاب من را به فارسـي         از«:  در پاسخ به نامة مترجمان چنين اظهار داشتند        2013 جوالي   24

   .»كنيد، خرسندم ترجمه مي
مؤلف محترم در خـصوص چگـونگي تـدوين و سـاماندهي مطالـب كتـاب مطالـب                  

ــيش   ــه توضــيح داده اســت كــه مطالعــة آن پ ــدي را در مقدم ــتن راهنمــا و  مفي  از مطالعــة م
شده   هاي ارائه    كه برخي از مثال    با وجود اين، يادآوري اين نكته ضروري است       . راهگشاست
خـصوص   هـا بـه    آن مطالعـةً است، ولي قطعـا هاي جوامع غربي     آموزشي دانشگاه   خاص نظام 

  . افزايد شان مي براي مدرسان و پژوهشگران مفيد است و بر دامنة اطالعات تخصصي
گـزار خداونـد       دارد براي توفيق ترجمه و چاپ اين اثر مـورد نيـاز كـشور، شـكر                جا

ريـزي    و مؤسسة پژوهش و برنامـه     » سمت«در ضمن از مسئوالن محترم سازمان       . متعال باشيم 
كوش ويرايش، چاپ و توزيع كتاب كه         وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و متولّيان سخت       

  .كنيم   صميمانه سپاسگزاري مياند نيز، زحمات زيادي را متقبل شده
 ممكن است    اما ،گرداني اصيل، منقح و روان تهيه شود        چند كوشش شده است بر      هر

متـذكر  هـا را   شـود آن  هايي نيز وجود داشته باشد كه از خوانندگان محترم تقاضا مـي   كاستي
مـال  د تـا بـا اع     نـ همچنين، در صورتي كه ابهامي در مطالب وجـود دارد، اعـالم فرماي            . شوند

  . هاي بعدي افزوده شود غناي متن در چاپ براصالحات يا ارائة توضيحات الزم 
هـا    اند و نامي از آن      در پايان، از همة كساني كه در تهية اين اثر ارزشمند نقشي داشته            

  . كنيم برده نشده است صميمانه سپاسگزاري مي
  

  رضا نصر و همكاران احمد 

   1396 تابستان 
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  ة مؤلفمقدم
  

 ارائه ها رشتهي  تمام ميقد و ديجد استادان به را اي شده اثبات وي  عملي  ها راهكار كتاب ناي
 نمـره  تـا  سرفـصل  كي يـ زير برنامه و طرح از  ـ سيتدر جوانب همة راهكارها نيا. دهد يم

 سيتـدر  كه هم تكميلي تحصيالت مقاطع انيدانشجو. رنديگ يم بر در را  انيدانشجو به دادن
 هــاي پــژوهش از شــده حاصــل يِا هيــپاي دســتاوردها از زيــن مدرســان ارانيدســت و كننــد يمــ

  .جست خواهند بهره ،است شده داده شرح كتاب در كه نهيزم نيا در شده انجام
ــتيو ــا دوم راس ــاب ني ــصل دوازده كت ــجد ف ــامل را دي ــي ش ــود م ــه ش ــاوي ك  ح
 در شــده ادهيــپي هــا وهيشــ نيروزتــر بــه و آموزشــيي فنــاور حــوزة در تــازهي هــا دســتاورد
 اسـاس  بـر  زيـ ن كتـاب  اول راستيو هاي فصل همة ن،يا بر عالوه. هستند كايامري  ها دانشگاه

 طـور  بـه ي  دانشگاه سطح دري  ريفراگ و آموزش مورد در آمده دست به هاي پژوهش جينتا
  . اند شدهي سيبازنو كامل

ي دارا را شيخــو مخاطــب سندهيــنو كتــاب، دوم ويراســت ســازماندهي و طــرح در
 :است نموده فرض زير شرح بهي تايخصوص

 ديا داده قرار رو در رو آموزشي  مبنا بر را تان يآموزش وةيش مدرس عنوان به شما ●
ــن روزي فنــاوري دســتاوردها از و  بهــره خــود كــالسي آموزشــ اهــداف و تيريمــد در زي
 .ديريگ يم

 و اند برده كار به مؤثر طور به گريد مدرسان كه خاص سيتدري  ها وهيش از ديليما ●
ي ليتحل وي  فكر رشدي  برا مناسب نةيزم نمودن فراهم در  را ها وهيش نيايي  كارا زين پژوهشگران

 .شويد آگاه اند، رسانده اثبات به انيدانشجو
 خـود  شـرايط  بـا  متناسب وةيش با مطابق را آن مطلب، كي اصل دنيفهم با ديقادر ●

 .ديزن باز سر آن بستن ركا به از آن دادن صيتشخ نامناسب با اي ديبند كار به
 نةيزم در روز مباحث به پرداختني براي كم فرصت و است اديز شما مشغلة ●
 و تيموقع با مطابق و اديز وقت صرف بدون ديليما بنابراين. ديدار يريادگي و آموزش
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  دانـشجويانتان  يـادگيري  و خـود  تـدريس  بهبـود  بـراي  راهكارهايي به خودتان، كالس ازين
 .ديابيي دسترس

 بـا  مـرتبط  هـاي  ايـده  از دقيـق  توصـيف  و كلـي ي  هـا  راهبـرد  مقدمه، شامل فصل هر
 قـادر  مدرسـان . اسـت  شـده  حاصـل  پذيرفته صورت هاي پژوهش مبناي بر كه است تدريس
 سـبك . بندنـد  كار به سپس و ندينما سازگار خود شرايط با را شده ياد هاي ايده بود خواهند
 مـرور  اي مطالعه نيهمچن وي  اصل نكات به مؤثري  ابيدست و درك كه است اي گونه به كتاب
 تيـ رعا بـه ي  ازيـ ن و نمـود  مطالعـه  جداگانـه  تـوان  يم را فصل هر. سازد يم سان آ را مطالب

  . نيست فصول مطالعة در بيترت
ي كالسـ  برنامة در سهولت به كه دارند را تيقابل نيا شده آوردهي  راهكارها ازي  اريبس

 بـه  شـدن  گرفتـه  كـار  بـه  از شيپ زين راهكارها ازي  برخ. شوند گرفته كار به آن با منطبق و شما
 تنـوع  به توجه با. ابندي مطابقت شماي  درس برنامة و كالس با تا ازمندنديني  راتييتغ وي  زير برنامه
 اسـتفاده  راهكارهـا  نيـ ا ازي  مين از حتي زمان هم بود نخواهد قادري  مدرس چيه شرايط، و ايده
 يابزار جعبه حاضر كتاب. داشت نخواهد وجودي  مدرس چيه در كار نيا به همي  ليتما و كند
 بـر  كتـاب  نيا نگارش. كند يم استفاده آن از خود ازين و تيموقع با مطابق شخص هر كه است
ي هـا  تيـ موفق بـودن  رممكنيـ غ نيهمچنـ  وي  فـور  و خاصي  راهكارها و ها جواب نبود اصل
 صرفاً كتاب هدف. است شده استوار گيري،ياد و آموزشي  ها وهيش در دئاليا وي  صد در صد
  . انتهاست بي و شمار بيي ريادگي و آموزش هاي شيوه بهبود

  
   كتاب در شده استفاده منابع

 كتـب  و اسـناد : اند شرح اين به كه اند آمده دست بهي  متعدد منابع از ،شده استفاده اطالعات
ــ و آمــوزش ةنــيزم در موجــود ــ كتــب عــالي، آمــوزش در يريادگي  لةيوســ بــه شــده فيلأت

 مقاالت ،يدانشگاه آموزش سطح ارتقاي ةحوز متخصصان نيهمچن و محققان متخصصان،
 هـاي  مـذاكره  آمـوزش،  ةحـوز  دري  علمـ  تئـ هيي  اعـضا  و مدرساني  سو از دهيرس چاپ به

 اسـتادان،  نيـ ا يهـا  كالس رصد و مشاهده و 1يبركل ا،يفرنيكال دانشگاه استادان با شده انجام
 وبگـاه  در موجـود  منـابع  خـصوص  بـه  عـالي؛  آمـوزش  مؤسـسات  و هـا  شگاهدان يها وبالگ

teaching.berkeley.edu آموزش با مرتبطي ا منطقه وي مل اي رايانه منابع و. 

 لـزوم،  صورت در تا شوند آورده مأخذ و منبع همراه به شده استفاده موارد ام كرده يسع
                                                                                                                                        
1.  University of California, Berkeley 
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 نبوده نكته اي وهيش آن گذار هيپا شده ذكر منبع است ممكن چند هر كند؛ مراجعه ها آن به مخاطب
 و انـد  بـوده ي  جمعـ  شدة رفتهيپذ معلومات جزو زين شده ذكري  ها مهارت يا ابزارها ازي  برخ. باشد
 ازي  غلطـ  برداشـت  چنانچـه . ام افتـه ي يآگاه ها آن از گذار، هيپا فرد و منبع وجود از اطالع بدون

 ذكـر ي  درسـت  بـه  راي  مأخـذ  و منبـع  و نمـوده  هـا  آن ازي  منطقـ  ريـ غي  ريگ جهينت داشته، اطالعات
  . كنم اصالح را ها آن يبعد راستيو در تا دهند اطالع من به مخاطبان دوارميام ام، نكرده

 حاضـر  كتـاب  تـدوين  بـراي  هيـ نظر و پـژوهش  منـابع  ازي  توجه خور در ريمقاد از چند هر
 بـا  مدرسـان  تـا  است بوده نيا بري  سع و دهد يم قرار عمل بر را مبنا كتاب وةيشي  ول شده؛ استفاده

 و وهيشـ  اصـل  مـورد  در انـد  ليما كهي  مخاطباني  برا. شوند آشنا اجرا قابل و شده آزمودهي  ها وهيش
 و راهگـشاست  فـصل  هـر  انيـ پا در شـده  آورده منابع فهرست بدانند، شتريب آن كاربستي  چگونگ

 نوشـته  فلسفي، ،ينظري  ها نهيزم به انمند عالقه. باشد شتريب مطالعةي  براي  خوب شروع نقطة تواند يم
 آموزش حوزة دري  مورد هاي يبررس مدرسان، از آمده دست به اتيتجرب مؤثر، آموزش نةيزم در

 نيـ ا در كـه ي  خـوب  و گونـاگون  منـابع  بـه  بايـد  ،يليتحص هاي رشته با مرتبط آموزش وي  دانشگاه
) 2004 (1نيبـ . اسـت  شـده  آورده نجـا يا در منـابع  نيا از مثال چند. كنند مراجعه موجودند، ها نهيزم
 بـه ) 2008 (2لنگ كند؛ مي ليتحل و هيتجز را دانشگاه مدرسان از تن صد حدود سيتدري  ها وهيش

 دارنـد،  را سـشان يتدري  ها تجربه نخستين كه مدرسانيي  برا هفته به هفتهي  ها  دستورالعمل نگارش
 نقــش نيهمچنــ و مــدرس 4ينــدرو دگاهيــد گــاهيجاي بررســ بــه) 2007 (3پــالمر اســت؛ پرداختــه
 حـوزة ي  بـرا ) 2008 (5كـالمن  اسـت؛  پرداختـه ي  آموزش دورة روند دري  و اتيروح و احساسات

 داده قـرار  خـود  كتاب موضوع را اتيادب سيتدر) 2003 (6شووالتر است؛ نگاشتهي  مهندس و علوم
  .اند نوشتهي شناس روان آموزش دربارة) 2005 (8سيويد و 7ستيبوسك و است

  
   كتاب مطالب هيسازماند

ي ا صـفحه  تمـام  ةمطالعـ  منظـور  بـه  وبـوده    آمـوزش  ةحـوز  در مرجع كتاب كي حاضر، اثر

                                                                                                                                        
1. Bain 
2. Lang 
3. Palmer 

4. innerlandscape :وي جـسمان  وضـع  صـورت،   ـ شيخو شتنيخو از انسان كه است يريتصو دگاه،يد نيا 
  دارد  ـخود بالقوةي روهاين

5. Kalman 
6. Showalter 
7. Buskist 
8. Davis 
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. انـد  شـده  سـازماندهي  بخش دوازده در كه است فصل 61 داراي كتاب. است نشده نگاشته
 ةحـوز  گونـاگون ي  هـا  جنبـه  و اسـت  شده  مرتب ترم طول در استفاده زمان بيترت به كتاب

 بـه ي  متنـ  دروني  هـا  ارجـاع  و موضوعي فهرست مطالب، فهرست. رديگ يم بر در را آموزش
 شـما  بـه  اسـت  ممكن زير كلي مرور. كرد خواهند كمك نظرتان مورد ةطيح افتني در شما

  . كنيد آغاز كجا از را خود مطالعة كه بگيريد تصميم بتوانيد تا كند كمك
 اصـالح  ايـ  ديـ جد سرفصل كي تدوين. پردازد يمي  درسي  زير برنامه به اول، بخش

 و كـالس  روز نخـستين ي  بـرا  شـدن  آمـاده  درسـي،  ةبرنام ميتنظ و هيته پيشين، هاي سرفصل
  . هستند بخش نيا هاي موضوع از ،يكالس تيفعال و فضا تيريمد

 كــهي دانــشجويان ،نــاتوان دانــشجويان بــا نيتمــري رابــ رايي راهكارهــا دوم، بخــش
 پـس  كـه  يدانشجويان زين و دارند ييايجغراف وي  فرهنگ لحاظ از شما با متفاوتي  ا نهيزم پس
 بـر  بخـش،  اين فصل آخرين. دهد يم ارائه كنند، يم رجوعي  درس طيمح بهي  دوري  مدت از

 و هـا  توانمنـدي  از متفـاوتي  سـطح  داراي آن دانـشجويان  كـه  كنـد  مـي  تمركـز  هايي كالس
  . هستند علمي هاي مهارت

ي دهـ  جهـت  د،يـ مفي كالسـ ي هـا  بحـث  داشتن منظور به رايي  راهكارها سوم، بخش
 و كـالس  در چـه  فعـال  حضور يبرا انيدانشجو شويقت و زيبرانگ چالش و مشكل هاي سؤال
  .دهد يم ارائهي مجازي ها فضا در چه

 .كنـد  مـي  بررسـي  را يسـخنران  ةويشـ  بـه  سيتدر گوناگون يها جنبه چهارم، بخش
 و بحــث در انينــشجودا شــركتي بــراي ســاز نــهيزم د،يــمف ســخنراني ةارائــ وي ســاز آمــاده
 از آموزشـي،  كمـك  ليوسا در تيمحدود وجود رغم به ،يآموزش تيفيك حفظ يچگونگ
  .است  بخش اين هاي موضوع

. رديـ گ يمـ ي  پـ  راي  كالسـ ي  هـا  بحـث  در دانـشجويان  دادن شـركت  مبحث پنجم، بخش
  يي هـا  تيـ فعال در حـضور ي  بـرا  هـا  آن قيتـشو  و دانـشجويان ي  بـرا ي  گروهـ  كـار  ديفوا ن،يهمچن

 وي  دانيـ م كـار  ،يمجـاز ي  ايـ دن و وب ،يباز ،يپژوهش مسئلةي  موردي  بررس نقش، ايفاي: ليقب از
  .كند ميي بررس د،نريگ يم انجامي ريادگي منظور  به كه را كارشناسي مقطع سطح دري ها پژوهش

 در نفس به اعتماد و پشتكار تيتقو و زهيانگ جادياي  برا رايي  راهكارها ششم، بخش
 غيـر  يراهكارهـا  نيهمچنـ  فـصل  نيا. دهد يم ارائه يپژوهش كار انجام ةليوس به انيدانشجو
  . كند مي بررسي را همراه  تلفن يفناور از استفاده و يادگيري ارزيابي رسمي
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 را هـا  رشـته  همـة  در نوشـتن  بهتـر ي  برا دانشجويان به كمكي  چگونگ هفتم، بخش
 فـصل  نيـ ا. دهـد  يمـ  ارائه اديز وقت صرف بدون كار نياي  برايي  راهكارها كرده، يبررس
  .پردازد مي آن يابيارزش و لهئمس طرحي چگونگ به نيهمچن

 وي  ابيارزشـ  ،يعلم تئهي ياعضا ازي  اريبسي  برا كه اين به توجه با هشتم، بخش در
ــه دادن نمــره ــ ليتــشك را سيتــدر بخــش نيتــر ســخت دانــشجويان، ب ــه دهنــد، يم ــ ب  ةارائ

 اتخـاذ  و طـرح  امتحانات، بابت دانشجوياني  نگران رفع ،يارزشيابي  طراحي  برايي  راهكارها
  . است شده پرداخته يدانشگاه صداقت تيرعا و انيدانشجو بهي ازدهيامت وي ابيارزش ةويش

ي آموزش كمك ليوسا ،)اهيس يا سفيد تخته(ي  آموزش كمك سادة ابزارهاي نهم، بخش
  . كند ميي بررس را نتيپاورپو افزار نرم با ارائه ن،يهمچن وي داريشن وي ريتصوي ا رسانه چند

 ارتقاي منظور به مدرسان لةيوس به را اطالعاتي  ابيارز و افتيدري  چگونگ دهم، بخش
ي آگـاه  منظـور  به رايي  راهكارها نيهمچن بخش نيا. كند ميي  بررس ها آن سيتدري  فيك سطح
 همكاراني  ها كالس مشاهدة كالس، دئويييو ضبط از استفاده و انيدانشجو بازخورد از فوري

  .دهد يم ارائه عملكردي ابيارز خود و
 و اشـكال  رفـع  بـراي  كـار  دفتـر  در حـضور  سـاعات  ةدربار را ينكات ازدهم،ي بخش

 انيدانشجويي  راهنما ان،يدانشجو الكترونيكي هاي رسانه طريق از تعامل راهنمايي،
  . دده مي ارائه استادان دستياري براي تكميلي تحصيالت انيدانشجو از استفاده و

 شده، تدريس مطالب كردن دوره جلسات ليقب از ترم پايان يها تيفعال دوازدهم، بخش
  .دهد يم پوشش را نامه هيتوص نوشتن و دانشجويان لةيوس به استادان يابيارزي ها برگه

  
   كتاب از استفاده چگونگيي برا هايي شنهاديپ

 ازي  برخ باشد، داشته را تقلمس خواندن تيقابل تا است شدهي  طراح اي گونه به بخش هر چون
 را نيزبيـ ت مخاطـب  يناخرسند موضوع، نيا دوارميام. اند شده آورده بخش چند در ها موضوع
 يكـديگر  بـا  شـده  ارائـه  هـاي  شنهاديپ كه شد خواهند متوجه نيهمچن خوانندگان. نشود موجب

 ازيـ ن حـسب  بـر  تا هستند گوناگوني  راهكارها ازي  فيط صرفاً بلكه نيستند؛ سازگار و هماهنگ
 اتخـاذ  را شنهاديـ پ دو ايـ  كي ابتدا است بهتر نو، چيز هر از استفاده مانند شوند استفاده مخاطب

  .ديينما استفاده خودي كالس تيفعال در زين گريد شنهادهاييپ از زمان مرور به و كنيد
 سه ك،ي فصول د،يكن يم فايا را خود تدريس تجربة نخستين كه ديهستي  مدرس اگر

 را نظرتـان  مد خاص جنبة كهيي  ها بخش به ديتوان يم نيهمچن. هستند شما ازين با مناسب چهار و
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 از ديـ جدي  هـا  شامديـ پ و كـالس  ازيـ ن فراخور زين ترم طول در و نموده مراجعه كنند، مي بررسي
  .يكالس بحث در شركتي برا آموزان دانش بيترغ مثال، براي ببريد، بهره كتاب

 بـردن  بـاال ي بـرا يي  هـا  راهكـار  پي در يول ديهستي  اضر خود سيتدر روند از اگر
 و ديــكن مــرور را كتــاب مطالــب هــستيد، خــود سيتــدر وةيشــ در تنــوع و تيجــذاب ســطح

 پـنج  و سه هاي فصل با ديتوان يم. ديينمايي  شناسا كنند، يم جلب را توجهتان كه را هايي موضوع
  .كنند مي ارائه را كالسي هاي فعاليت در دانشجويان كردن فعال هاي راه دو هر زيرا كنيد؛ شروع

 خود تدريس با مرتبط هاي فعاليت از برخي بايد كه نيدك مي احساس قبل از اگر
  . كنيد مطالعه است، مرتبط ها زمينه آن با مستقيم طور به كه را هايي فصل بخشيد، بهبود را

 دهم بخش نداريد، دقيقي شناخت خود تدريس يها ضعف و ها قوت دربارة اگر
 نيازمنـد  هـاي  زمينـه  وقتي. بدهد شما به تدريس ارزيابي براي پيشنهادهايي تا كنيد مطالعه را

 مـورد  مباحـث  تا كنيد مراجعه موضوعي و مطالب هاي فهرست به كرديد، شناسايي را بهبود
  . كنيد مطالعه و شناسايي را خود نياز

  » دانــشجويان رييــادگي رســمي غيــر ارزيــابي «موضــوع دو از تواننــد مــي مدرســان همــة
ــراي اوليــه بازخوردهــاي «و    دهــم و شــشم هــاي بخــش در كــه» يــادگيري و تــدريس بهبــود ب

 از دانشجويان فهم ميزان سنجش براي را پيشنهادهايي قسمت، دو اين. ببرند بهره اند، شده مطرح
  . دهند مي ارائه مدرس تدريس يها ضعف و ها قوت دربارة آنان ديدگاه گرفتن و درس مطالب

  
  درخواست كي
. كـنم  يمـ  اسـتقبال  كتـاب  در موجـود  يهـا  دگاهيـ د و هـا  دهيا بارة در شما هاي ديدگاه از

 همچنـين، . داريـد  كتـاب  در شـده  ارائـه  مطالـب  دربارة نظري چه شما بدانم دارم دوست
  آدرس بـه  جانـب  ايـن  بـراي  بريـد،  مـي  كـار  بـه  تـدريس  در كـه  را مناسـبي  هـاي  ايـده  لطفاً

@ BarbaraGrossDavis.com barbara ديكن ارسال .  
  

   1قدرداني
  ـ دانـشگاهيان  از زيـادي  شـمار  همكـاري  بدون كتاب ويرايش دومين كه داشت اظهار ديبا
 و همكـاري  كمـك،  از نويـسنده . شـد  نمـي  نوشته داندـ يم ها آن مديون را خود نويسنده كه

                                                                                                                                        
 .كردند مختصر را آن مترجمان بودند، مفصل قسمت نيا مطالب كه آنجا از .1
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  :است ريز موارد ها آن جملة از. كند مي تشكر عميقاً ها آن ترغيب
 هـاي  تجربـه  بارة در مذاكره براي بركلي؛ در كاليفرنيا دانشگاه علمي هيئت عضاياـ   

 از مرحلـه  چنـد  در هـا  آن دربـارة  نظـر  اظهـار  و كتاب مطالب مرور تدريس، در ها آن موفق
 كتاب؛ نگارش

 از اسـتفاده  دربـارة  پيشنهاد ارائة و ها فصل از برخي مرور يبرا دانشگاه؛ دانشجويانـ  
 يادگيري؛ و يستدر در يفناور

 مطالب، آوري جمع مانند متعدد هاي مساعدت ليدل به نويسنده؛ پژوهشي دستيارانـ  
 كتاب؛ سازماندهي و مفاهيم از برخي توضيح

 بـراي  انتـشارات  تـيم  و مطالـب  عـالي  سازماندهي و سازي روان براي متن ويراستارـ  
 كتاب؛ كيفيت با چاپ

 چـاپ  مقدمات و آرايي صفحه محتوا، تدوين و طراحي كه آموزشي يفناور گروه ـ
 .اند داشته مبذول را الزم هاي همكاري و نموده فراهم استاندارد درجة باالترين در را

  

  منابع
Bain, K. What the Best College Teachers Do, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.  
Buskist, W. and Davis, S. F. (Ed.), Handbook of the  Teaching  of  Psychology, New York: Wiley- Blackwell, 2005.  
Kalman, C. S. Successful Science and Engineering Teaching: Theoretical and Learning Perspectives, New York: 

Springer, 2008.  
Lang, J. M. On Course: A Week-By-Week Guide to Your First Semester of College Teaching, Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 2008.  
 Palmer, P. The Courarge to Teach: Exploring the Inner Landscape of a Teachers’ Life, San Francisco: Jossey-Bass, 2007.  
Showalter, E. Teaching Literature, London: Blackwell, 2003. 


