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پاسبان، شریفه 
الگو)1(/ مؤلفان:  شریفه پاسبان و دیگران.- تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران،

1392
272 ص. : مصور- )آموزش فنی و حرفه ای؛ شمارة درس3٤٦٠(

متون درسی رشته طراحی و دوخت گروه تحصیلی هنر، زمینة خدمات.
برنامه ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی رشته 
طراحی و دوخت دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش 

و پرورش.
و  فنی  آموزش های  تألیف  و  برنامه ریزی  دفتر  پرورش.  و  آموزش  وزارت  ایران.  الف.  خیاطی.   .1

حرفه ای و کاردانش. ب.عنوان. ج.فروست.
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رشتة طراحی و دوخت
گروه تحصیلی هنر

زمینة خدمات

شاخة آموزش فنی و حرفه ای

شمارة درس ٣٤٦٠



همکاران محترم و هنرجویان عزیز:
پیشنهادها و نظـرهای خود را دربارة مـحتوای این کتاب به نشانی: 

تهران ـ صندوق پستی شمارة 4874/15 دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های                     
فنی و حرفه ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir                                              )پیام نگار )ایمیل
www.tvoccd.sch.ir                                           )وب گاه )وب سایت

برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش
عنوان و کد کتاب: الگو )1(- 359/83

مؤلفان:  شریفه پاسبان، فاطمه صدر اصفهانی، رویا کریمی، طاهره ذاکر رضوی
صفحه آرا: فاطمه رئوف پی- فریبا رهدار

طراح گرافیکی تصاویر: فاطمه رئوف پی- فریبا رهدار
رسامی الگو: فاطمه رئوف پی- فریبا رهدار

طراح جلد: مریم کیوان
اعضای کمیسیون تخصصی: حمیده گرایلی، محترم نی زاری، کوکب نخعی، عباس میر شجاعیان حسینی، زهرا 

ستاری، اکرم رستگاری مقدم ناجی، زهرا امانی تهران، آمنه شیخ، زهرا فیروز یار، فاطمه صنعتی 
نوبت و سال چاپ: سوم- 1392

نظارت بر چاپ و توزیع: ادارة کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
تهران- ایرانشهر شمالی- ساختمان شمارة 4 آموزش و پرورش )شهید موسوی( تلفن: 9 -88831161، دورنگار: 88309266، 

www.chap.roshd.ir :کد پستی: 1584747359، وب سایت
ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص« 

تهران- کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج- خیابان 61 "داروپخش" تلفن: 5-44985161، دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 37515-139
کلیه حقوق مربوط به تألیف، نشر و تجدید چاپ این اثر متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است.

حق چاپ محفوظ است.

جمهوری اسالمی ایران
وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ISBN: 978-964-05-2082-6 شابک: 978-964-05-2082-6










































