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 تهران ـ ايرانشــهر شــمالی ـ ســاختمان شــماره ی 4 آمــوزش و پرورش )شــهيد موســوی( تلفــن: 9 ـ 88831161 ، دورنــگار: 88309266 ، 
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)تهــران: خيابــان انقــالب - خيابــان فخــر رازی - خيابــان وحيــد نظــری شــرقی - پــالک 61 تلفــن: 50 - 66956049، 66484534(

www.bookgno.ir وب سايت

جمهوری اسالمی ايران
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سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی
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همكاران محترم و دانش آموزان عزيز:
پيشــنهادها و نظرهای خود را درباره ي محتواي اين كتاب به نشــاني 
تهــرانـ  صندوق پســتي شــماره ي 4874/15 دفتر برنامه ريــزي و تأليف 

آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش، ارسال فرمايند.
 tvoccd@roshd.ir                         )پيام نگار )ايميل
www.tvoccd.medu.ir      )وب گاه )وب سايت



ش��ما عزیزان کوشش کنید که از این وابس��تگی بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان 
را برآورده س��ازید، از نیروی انس��انی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب 

بپرهیزید.
امام خمینی )ره(



به نام آنكه هستي نام از او یافت

کاروان فرهنگ و تمدن بش�ري، چنان در حال پيش�رفت و رش�د و تعالي است 

که لحظه اي درنگ، رس�يدن به اين قافله را نا ممکن مي س�ازد و از آنجايي که آيندۀ 

هر جامعه به تعليم و تربيت کودکان و جوانان آن جامعه بس�تگي دارد، دفتر برنامه  

ري�زي و تأليف آموزش هاي فن�ي و حرفه اي و کاردانش س�عي دارد با بهره گيري از 

دس�ت آوردهای دانش جهانی  و آموزه هاي اصيل اس�امي و مل�ي، تغيير و تحولي 

مبتني بر روش هاي نوين علمي و فناوری در  کتاب هاي درسي به وجود آورد.

در اين راستا انتشارات گويش نو افتخار تأليف و آماده سازي تعدادي از اين کتاب 

ها را بر عهده داشته و با همراهي استادان کوشا و نظارت دقيق و ارشادي کميسيون 

ه�اي تخصص�ي و ورزيدۀ دفتر تأليف و برنامه ريزي اي�ن وظيفه ي خطير را به انجام 

رسانده است.

در پايان ضمن قدرداني از زحمات مؤلفان عزيز، خوشحال مي شويم که مدرسان 

محترم ودانش پژوهان کوشا با ارائه پيشنهادها و انتقادات سازنده خود، ما را در غنا 

بخشيدن اين متون و باال بردن کيفيت چاپ هاي بعدي ياري نمايند.

Email: gooyesheno@yahoo.com

www.bookgno.ir
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