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کلیه ٴ حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، 
نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه ٴ فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب 

مجوزاز این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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ادارهٴ کّل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی  مدیریت آماده سازی هنری:  
آمنه درويش )صفحه  آرا( ـ بيتا اشرفی مقدم )طراح جلد( شناسه افزوده آماده سازی:

تهران: خيابان ايرانشهر شمالیـ  ساختمان شمارهٴ  ٤ آموزش و پرورش )شهيد موسوی(
 تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گاه

نشانی سازمان:

کرج   ـ  مخصوص  جادۀ   ١٧ کيلومتر  ـ  تهران  ايران:  درسی  کتاب های  ونشر  چاپ   شرکت 
پستی:  صندوق   ،44985160 دورنگار:  ـ ٤٤٩٨٥١٦١،    ٥ تلفن:  خيابان ٦١  )داروپخش( 

ـ  ٣٧٥١٥  ١٣٩

ناشر:

چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران »سهامی خاص«
چاپ سوم 1398 سال انتشار و نوبت چاپ:

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی



بدانید مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز کنید و به 
دریوزگی عمر را بگذرانید، قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد.
ُه« َس ِسرُّ                                                                                            امام خمينی »ُقِدّ
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