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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي



جوان ها قدر جوانیشان را 
بدانند و آن را در علم و 
تقوي و سازندگي خودشان 
صرف کنند که اشخاصي 
امین و صالح بشوند. 
مملكت ما با اشخاص امین 
مي تواند مستقل باشد.

امام خمیني 
»قدس سّره الشریف«
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است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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