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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پدیدآورنده:

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
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)تصویرگران( ـ  زهرا ایمانی نصر، پری ایلخانی زاده، شهال داالیی، زینت بهشتی شیرازی، ناهید 

خیام باشی، فاطمه رئیسیان فیروزآباد )امور آماده سازی(
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تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شماره ی ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(
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