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مقدمه مولف

يکی از مهم ترين ويژگی های عصر حاضر پيشرفت چشم گير علم و فناوری است در اين راستا 
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در خاتمه از تمامی كارشناسان، معلمان و هنرجويان عزيز خواهشمندام نظرات ارزشمند خود 
   tvoccd@ roshd.ir را به منظور رفع نارس��ايی احتمالی اين كتاب از طريق پست الکترونيکی

به دفتر برنامه ريزی وتاليف آموزش های فنی و حرفه ای و كاردانش ارسال فرمايند.
                                                                                                           

                                                                                                               
مولف             
                                                                                  زهرا سليمی زاده
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