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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه رىزی 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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ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی              مدىرىت آماده سازی هنری:   
طرفه سهائی )صفحه آرا( ـ مرىم کىوان ) طراح جلد(             شناسه افزوده آماده سازی: 

تهران: خىابان اىرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه 4 آموزش و پرورش )شهىدموسوی(                               نشانی سازمان:  
ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستی   : 1584747359  تلفن  : 9   

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  
ـ کىلومتر 17 جادٔه مخصوص کرج   ـ خىابان61 )دارو پخش( شرکت چاپ   و   نشرکتاب های  درسی اىران : تهران                                              ناشر :   

ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 139ـ 37515 تلفن :5   
                                         چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی اىران »سهامی خاص«

چاپ سوم 1397              سال انتشار و نوبت چاپ:   



شما عزىزان کوشش کنىد که از اىن وابستگى بىرون آىىد و احتىاجات کشور 
نباشىد و از  اىمانى خودتان غافل  نىروى انسانى  برآورده سازىد، از  خودتان را 

اتکاى به    اجانب بپرهىزىد.
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