
رشتۀ صناىع نساجى
زمىنۀ صنعت

شاخۀ آموزش فنى وحرفه اى

شمارۀ درس 2469 

1395

شىخ	زاده،	محّمد	
ـ		تهران:	شرکت	چاپ	و	 کارگاه	بافندگى	/		مـؤلـفـان:	محّمد	شىخ	زاده،	زهرا	خـرم	طوسى.	ـ

نشر	کتاب	هاى	درسى	اىران	،1395.
68		ص.:	مصور.ــ		)آموزش	فنى	و	حرفه	اى؛	شمارٔه	درس		2469(

متون	درسى	رشتٔه	صناىع	نساجى،	زمىنٔه	صنعت.
برنامه	رىزى	و	نظارت،	بررسى	و	تصوىب	محتوا:	کمىسىون	برنامه	رىزى	و	تألىف	کتاب	هاى	
و	کاردانش	وزارت	 فنى	و	حرفه	اى	 کتاب	هاى	درسی	 تألىف	 دفتر	 نساجى	 درسى	رشتٔه	صناىع	
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ناشر:	شرکت چاپ و نشر کتا ب هاى درسى اىران: تهران ـ کىلومتر 17 جاّدۀ مخصوص کرج ـ خىابان61 )داروپخش(

ـ  37515                تلفن: 5ـ44985161، دورنگار: 44985160، صندوق پستى: 139
چاپخانه	:	شرکت چاپ و نشر کتا ب هاى درسى اىران »سهامی خاص«

سال	انتشار	و	نوبت	چاپ: چاپ چهارم 1395
حّق چاپ محفوظ است.

ISBN   964-05-1112-9							964-05- 1112-9  شابک

همکاران محترم و دانش آموزان عزىز:
نشانى  بـه  کتاب  اىن  محتواى  در بارۀ  را  خود  نظرات  و  پىشنهادات 
و  فنى  درسی  4874/15  دفتر تألىف   کتاب هاى  ـ صندوق پستى شمارۀ  تهران 

حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرماىند.
info@tvoccd.sch.ir پىام نگار )اىمىل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب  ساىت( 



جوان	ها	قدر	جوانىشان	را	بدانند	و	آن	را	در	علم	و	تقوى	و	سازندگى	خودشان	صرف	
کنند	که	اشخاصى	امىن		و	صالح	بشوند.	مملکت	ما	با		اشخاص	امىن	مى	تواند	مستقل	باشد.	

                                                        امام خمىنى
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