هرس درختان میوه (دانه دار ،هسته دار)
پایۀ یازدهم و دوازدهم
دورۀ دوم متوسطه
شاخۀ کاردانش
گروه تحصىلى :کشاورزی و غذا
رشته مهارتی :پرورش میوه های دانه دار و دانه ریز ـ پرورش میوه های هسته دار
نام استاندارد مهارتی مبنا :تولید و پرورش سیب
کد استاندارد متولی /74/2/24 :ک
رادنىا ،حسىن
634
هرس درختان مىوه (دانه دار ،هسته دار)  /مؤلفان :حسىن رادنىا ،مصطفى مصطفوى .ــ تهران :شرکت
پ 384ر/
چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران.
شاخه کاردانش.
  22ص:.مصور .ــ
ٔ
متون درسى
شاخه 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
رشته باغبانى دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و حرفه اى و کار  دانش وزارت آموزش و پرورش.
ٔ
.1مىوه کارى .2 .درختهاى مىوه ــ هرس .3 .هرس .الف .اىران .وزارت آموزش و پرورش.
رشته باغبانى .ب .عنوان .ج .فروست.
کمىسىون برنامه رىزى و تألىف کتاب هاى درسى ٔ

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی
   نام کتاب:
                                  پدیدآورنده:
مدیریت برنامهریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامهریزی وتألیف:
            مدیریت آمادهسازی هنری:

هرس درختان میوه (دانهدار ،هستهدار) ـ  311104و 312104
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تأليف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش
حسىن رادنىا ،مصطفى مصطفوى (اعضای گروه تألیف)
اداره ّ
کل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی
ٔ

زهره بهشتى شىرازى (صفحه آرا) ـ مرىم کىوان ( طراح جلد)
           شناسه افزوده آماده سازی:
شماره  4آموزش و پرورش (شهيدموسوی)
تهران :خيابان ايرانشهر شمالی ـ ساختمان
                              نشانی سازمان	 :
ٔ
تلفن   9 :ـ  ،    88831161دورنـگار   ، 88309266 :کـد پستی   1584747359 :
وب گـاه www.chap.sch.ir :و www.irtextbook.ir
جاده مخصوص کرج   ـ خيابان( 61دارو پخش)
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شرکت چاپ   و   نشرکتاب های  درسی ايران  :تهران ـ کيلومتر
                                            ناشر 	  :
ٔ
تلفن  5:ـ     ،44985161دورنگار ،44985160 :صندوق پستی139 :ـ 37515
                                        چاپخانه 	 :شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران «سهامی خاص»
چاپ اول 1397
             سال انتشار و نوبت چاپ	  :

کلیه 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 فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان
تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

شابک  964-05- 0945-0

ISBN   964-05-0945-0

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

امام خمىنى(ره)

همکاران محترم و دانش آموزان عزىز:

پىشنهادات و نظرات خود را در بارۀ محتواى اىن کتاب بـه نشانى

تهران ـ صندوق پستى شمارۀ   4874/15دفترتألىف کتاب هاى درسى
فنى وحرفه اى و کاردانش  ،ارسال فرماىند.
پىام نگار (اىمىل)
وب گاه (وب ساىت)

info@tvoccd.sch.ir
www.tvoccd.sch.ir

