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چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران.
22  ص.:مصور. ــ شاخٔه کاردانش.

متون درسى شاخٔه کار  دانش گروه تحصىلى امور باغى، رشته هاى  باغبانى.
برنامه رىزى و نظارت، بررسى و تصوىب محتوا: کمىسىون برنامه رىزى و تألىف کتاب هاى درسى 

رشتٔه باغبانى دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و حرفه اى و کار  دانش وزارت آموزش و پرورش. 
1.مىوه کارى. 2. درختهاى مىوه ــ هرس. 3. هرس. الف. اىران. وزارت آموزش و پرورش. 

کمىسىون برنامه رىزى و تألىف کتاب هاى درسى رشتٔه باغبانى. ب. عنوان. ج. فروست.
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رشته مهارتی: پرورش میوه های دانه دار و دانه ریز ـ پرورش میوه های هسته دار
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه رىزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  اىن کتاب متعلق  کلىه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونىکی 
و ارائه در پاىگاه های مجازی، نماىش، اقتباس، تلخىص، تبدىل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهىه فىلم و تکثىر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از اىن سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پىگرد قانونی قرار می گىرند.
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شما	عزیزان	کوشش	کنید	که	از	این	وابستگى	بیرون	آیید	و	احتیاجات	
نیروى	انسانى	ایمانى	خودتان	غافل	 برآورده	سازید،	از	 کشور	خودتان	را	

نباشید	و	از	اتّکاى	به	اجانب	بپرهیزید.	
ُه« َس ِسُرّ امام خمینى »ُقِدّ
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