
 

 
 

 کنند؟ چه درسی کتاب نام ثبت از جاماندگان

 آدرس به آموزشی مواد توزیع و فروش سامانه در نام ثبت با مقرر زمان  ثبت نام کتاب درسی هر ساله در

www.irtextbook.ir و یا www.irtextbook.com  انجام می گیرد. اما در این بین عده ای از دانش آموزان

جاماندگان از ثبت  .ا می مانندو حتی مدارس به علل مختلف، از آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی کتاب درسی ج

در تاریخی که تحت عنوان تمدید مهلت ثبت نام است، به سامانه ذکر شده مراجعه کرده و باید  نام کتاب درسی

  .سپس، مراحل ثبت نام را طی کنند

اگر شما هم جز افرادی هستید که نتوانستید در مدت زمان مقرر نسبت به ثبت نام اقدام کنید، باید در اولین 

ت تا بدنید که آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی کتاب درسی، هر فرصت برای این کار اقدام نمایید. الزم به ذکر اس

ساله تمدید می شود. لذا، باید در آخرین مهلت برای ثبت نام اینترنتی کتاب درسی اقدام نمایید. برای آشنایی با 

هر آن چه که زمان و نحوه جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله 

  .باید در رابطه با این موضوعات بدانید را به طور مفصل برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

 :اطالعیه

انجام  irtextbook.com آدرس به درسی کتاب سفارش ثبت نام کتاب های درسی دانش آموزان از طریق سامانه

 .می پذیرد

  

 جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی چه کنند؟

وجه به اینکه ثبت نام برای خرید کتب درسی به صورت الکترونیک صورت می پذیرد، لذا برای ثبت سفارش با ت

از   irtextbook.ir ابتدا بهتر است به سامانه توزیع کتاب مراجعه نمایید. مهلت تعیین شده برای انجام ثبت نام در

قرار داده شده برای ثبت نام فردی و گروهی  نیمه دوم تیر تا نیمه دوم شهریور ماه ادامه خواهد داشت. مهلت

یکسان می باشد. در صورتی که این ثبت نام در زمان تعیین شده صورت نپذیرد، ممکن است بپرسید که جاماندگان 
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از ثبت نام کتاب درسی چه کنند؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی، باید 

ثبت نام اینترنتی کتاب درسی برای انجام این کار اقدام نمایند. به یاد داشته باشید که اگر این در آخرین مهلت 

  .افراد نتوانند در آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی نیز اقدام نمایند، دیگر نمی توانند کتاب درسی دریافت نمایند

  

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدirtextbook  جهت آشنایی با سامانه ثبت نام کتاب درسی

  

  

 زمان ثبت نام جاماندگان کتاب درسی

هر ساله، برای افرادی که نتوانستند در مدت زمان مقرر برای ثبت نام کتاب درسی اقدام کنند، زمانی در نظر گرفته 

د حتما در آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی، برای تکمیل فرم اقدام کنند. در غیر این می شود. تمامی این افراد بای

صورت، دیگر موفق به ثبت نام نخواهند بود و مهلت جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی، تمدید نخواهد شد. این 

تمام مهلت ثبت نام افراد می توانند در زمان تعیین شده از طرف سامان سنجش و پایش کیفیت آموزشی، پس از ا

کتاب، به سامانه سفارش کتاب مراجعه کرده و ثبت نام خود را در این مهلت تمدید ثبت نام، تکمیل نمایند. الزم 

به ذکر است تا بدانید که هنوز اطالعات دقیقی از زمان ثبت نام برای این افراد اعالم نشده است. در صورت اعالم 

  .تاب درسی، مقاله به روز رسانی خواهد شدزمان دقیق جاماندگان از ثبت نام ک

  

 ننحوه ثبت سفارش کتاب درسی برای جاماندگا

پس از اعالم مدت تمدید جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی، این افراد باید مراحلی را انجام دهند تا بتوانند این 

  :، شامل موارد زیر می باشندکار را به خوبی به انتها برسانند. مراحل جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی
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 یا www.irtextbook.ir ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی .1

www.irtextbook.com 
  از باالی صفحه و ثبت کد ملی و شش رقم راست سریال شناسنامه "ورود دانش آموز"انتخاب منوی  .2

 ورود به صفحه کاربری و تکمیل فرم اطالعات فردی و بررسی صحت آن .3

  انتخاب بسته آموزشی .4

 بررسی صورتحساب و تکمیل خرید .5

الزم به ذکر است تا بدانید که اگر جز جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی هستید و نتوانستید طبق مراحل باال 

 . کمک بگیرید ایران تحصیل کتاب درسی خود را سفارش دهید، می توانید از همکاران ما در

  

 خرید کتاب درسی قوانین مربوط به سفارش

باید در مهلت ثبت نام اینترنتی کتب درسی ابتدا باید به سامانه ثبت سناد مراجعه نمایید.   ثبت نام برای انجام

مدیران مدارس برای دریافت اطالعات دانش آموزان حتما سامانه را به روز رسانی نمایند و اطالعات دانش آموزان 

اقدام نمایند. سامانه ثبت سناد به صورت فردی و گروهی امکان خرید را فراهم را در اسرع وقت برای انجام ثبت نام 

 .می نماید. برای سفارش هر کتاب رعایت موارد و قوانین زیر ضروری می باشد

  دانش آموزان و معلمان عزیز به هیچ عنوان برای خرید کتب درسی نباید به مراکز کافی نت ها مراجعه

 .نمایند

 رای خرید فردی دانش آموزان در نظر گرفته شده است و پس از وارد نمودن اطالعات سامانه مذکور که ب

 .دانش آموز می توانند به سامانه وارد شده و برای خرید کتاب های مورد نظر اقدام نمایند

  متناسب با تعداد و ظرفیت هر یک از مدارس تعداد کتاب های خاصی به دانش آموزان ارائه می گردد.به

ل برای اطالع از تعداد و آمار فروش کتاب می توانید در یک قسمت از سایت تعداد موجود را همین دلی

 .مشاهده نمایید
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  پرداخت هزینه با توجه به مبلغ پشت جلد آن تعیین می گردد و دریافت هرگونه هزینه اضافی ممنوع می

  .باشد

  ممنوع می باشد. سفارش ها به درخواست هرگونه هزینه و همچنین درخواست برای دریافت نسخه چاپی

 .صورت الکترونیک می باشد و امکان چاپ حضوری آن ها وجود نخواهد داشت

 از طریق سامانه سناد امکان پذیر است مدارس ورود به سامانه برای. 

 سامانه به شده تعیین زمان در مدارس کتاب نام ثبت برای  کلیه مدارس موظف می باشند که 

irtextbook.ir  نموده و برای سفارش کتب مورد نظر اقدام نمایندمراجعه. 

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدسی مدارسثبت نام کتاب در برای آشنایی با نحوه

  

 آدرس مراکز فروش کتاب آزاد

اگر به هر دلیل از نتوانستید از مهلت تمدید شده جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی، استفاده کنید و باز هم 

ه کنید. همچنین جاماندید، می توانید با مراجعه به سایت نمایشگاه کتاب تهران، کتب درسی مورد نظر خود را تهی

با مراجعه به برخی از مراکز فروش کتاب در سطح شهر نیز می توانید کتب درسی مدرسه را خریداری کنید. در 

 :لیست برخی از این مراکز فروش آورده شده است که به شرح زیر می باشند ادامه

 نام کتاب فروشی آدرس استان

 -آذربایجان شرقی 

 اسکو
 پاساژ زمرد سبز -10بهارستان -3محله -1فاز -سهند

فروشگاه لوازم 

 التحریر ساحل
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 اهر -آذربایجان شرقی 
خیابان شیخ شهاب الدین، پایین تر از سینما قدس، کتاب  -اهر 

 فروشی عرب زاده
 عرب زاده

 -آذربایجان شرقی 

 بناب
 حافظ خیابان شهید بهشتی، سرای حافظ، کتاب فروشی حافظ-بناب 

 -آذربایجان شرقی 

 1ناحیه -تبریز

خیابان جمهوری اسالمی، ساختمان پاساژ مستقیمی ط  -تبریز 

 8پالك  8پایین پالك 

سهیل )تعاونی 

 (کتابفروشان

 -آذربایجان شرقی 

 خسروشهر

فلکه اصلی راسته، بازار پاساژ رضوی، فروشگاه ارفعی  -خسروشهر 

 8پالك 
 ارفعی

 -آذربایجان شرقی 

 شبستر
 فرهنگ سید 175خیابان مطهری، جنب بانک سپه پالك  -سراب 

 -آذربایجان شرقی 

 عجب شیر

خیابان عصمتیه، جنب پست بانک مرکزی، فروشگاه  -عجب شیر 

 15سلطانی پالك 
 سلطانی

 -آذربایجان شرقی 

 ملکان

ملکان ، امام ، کوچه بانک کشاورزی ، خیابان امام ، پاساژ صافی ، 

 طبقه همکف
 بهادری

 -آذربایجان شرقی 

 ملکان

، خیابان چایکنار جنوبی  1شهریور 17ملکان ، سه راه معلم ، خیابان 

 ، طبقه همکف 1
 لوازم التحریر بهنام

 آذربایجان غربی
ارومیه ، بزرگراه خاتم االنبیا خیابان حاجی پیرلو ، خیابان محمدزاده 

 144، طبقه همکف پالك  144متری ، پالك 16، خیابان 

فروشی و نوشت کتاب

 افزار لوکس



 

 
 

 -آذربایجان غربی 

 2ناحیه -ارومیه

 276، جنب مسافرخانه پیام نو ، پالك  -ارومیه ، خیابان مطهری ، 

 276، طبقه همکف پالك 
 کتاب فروشی آیالر

 نقده -آذربایجان غربی 
نقده ، خیابان شهید رجایی، نرسیده به مسجد جامع اهل تسنن ، 

 جنب بنگاه علیپور ، طبقه همکف
 کتابفروشی هانا

ناحیه -اردبیل -اردبیل 

1 

، خیابان خیام ، خیابان فلسطین ،  2اردبیل ، شهرك سبالن فاز 

 ، طبقه همکف 336پالك 
 کتابفروشی حقیقت

 کتابفروشی دولتی جنب دانشگاه پیام نور-بلوار عالمه جعفری -میدان دادگستری شهر مشکین -اردبیل 

 اصفهان
اصفهان ، جابر انصاری ، کوچه شکوفه ، کوچه شهیدان میرزای 

 ، طبقه همکف 11[ ، پالك 4]11غفاری
 کلبه کتاب

 شهرمشکین -اردبیل 
بهمن ، خیابان سعدی ، پالك  22مشگین شهر ، سعدی ، خیابان 

 ، طبقه همکف 8
 2فروشی بوساق کتاب

 گلپایگان -اصفهان 
شهریور، جنب کوچه سقاخانه، کتاب فروشی  17میدان  -گلپایگان 

 تیام
 تیام

   غربی 16و  15رجایی شهر، بلوار موذن، بلوار انقالب بین -کرج البرز

 البرز
ماهدشت، بلوار امام روبروی ایران خودرو جنب پاساژ  -حومه کرج 

 فاضلی
 دانشجو

 البرز
کیان مهر بلوار امیر کبیر روبروی مسجد جامع پاساژ بوستان  -کرج 

 44طبقه همکف واحد 1مهر
 علم و هنر



 

 
 

 4ه ناحی-رجک -البرز 
مهرشهر بلوار ارم بلوار امیر کبیر مجتمع نگین طبقه همکف  -کرج 

 52پالك
 قلم

 سعید 0بلوار پاسداران روبروی دفتر اسناد رسمی پالك  -بندر دیلم  دیلم -بوشهر 

 -تهران )شهر تهران( 

 02منطقۀ -شهر تهران

متری مطهری روبروی بازارتره  18شهرك غرب بلوار فرحزاد -تهران 

 71بار پالك 
 بوستان

 -تهران )شهر تهران( 

 01منطقۀ -شهر تهران
 شمیم 27تهران میدان قدس خ دربند ساختمان گلها پالك  -تهران 

 -تهران )شهر تهران( 

 02منطقۀ -شهر تهران

متری مطهری روبروی بازارتره  18شهرك غرب بلوار فرحزاد -تهران 

 71بار پالك 
 بوستان

 -تهران )شهر تهران( 

 04منطقۀ -شهر تهران

بزرگراه رسالت خ شهید کرد باالتر از کوچه اسالمی پالك  -تهران 

69 
 پگاه

 -تهران )شهر تهران( 

 04منطقۀ -شهر تهران

تهرانپارس خیابان ناهیدی خ زهدی روبروی مدرسه حاتمی  -تهران 

 240پالك 
 مغانلو

 -تهران )شهر تهران( 

 05منطقۀ -شهر تهران

شهرك راه آهن خیابان بنفشه دهم خ گلفام مجتمع تجاری  -تهران 

 19پالك  233اداری باران همکف واحد
 جاسمین

 -تهران )شهرتهران( 

 08 منطقۀ-شهر تهران

نارمک خ جانبازان شرقی تقاطع جانبازان و در دشت پالك  -تهران 

426 
 جواد

 -تهران )شهرتهران( 

 09منطقۀ -شهر تهران

تهرانسر فلکه اصلی )کمال الملک( نبش فلکه ساختمان  -تهران 

 28اداری و تجاری الهام پالك 
 نوردانش



 

 
 

 -تهران )شهرتهران( 

 16منطقۀ -شهر تهران

نازی آباد خ پارس میدان بازاردوم خ بوعلی شمالی خ احدی  -تهران 

 33شرقی پالك 
 الدن

 -چهارمحال و بختیاری 

 1ناحیۀ -شهرکرد

سه راهی سینما خ ولیعصر پائین تر از موزه باستان  -شهرکرد 

 شناسی طبقه زیرزمین
 کالج

 -چهارمحال و بختیاری 

 بروجن

رس ، روبروی بانک کشاورزی ، بلداجی ، میدان انقالب ، بلوار مد

 طبقه همکف
 کتابفروشی فرهنگ

 -چهارمحال و بختیاری 

 لردگان

، طبقه  8لردگان ، مسجد امام ، بلوار شهدا ، خیابان والیت ، پالك 

 اول

کتاب سرای مهر 

 لردگان

 -چهارمحال و بختیاری 

 کیار

معلم  خیابان توحید، روبروی خیاطی حمزه کتاب فروشی -شلمزار 

 7ك پال
 معلم

  

 اخبار پیرامون جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی

 نام جاماندگانجلدی و ثبت آموز رسید/ امکان سفارش تکمیلیون دانش۱۵درسی به دست بیش از  کتب

 «سیدا» سامانه در آموزاندانش نامثبت تبار در این باره گفت: علت بروز این مشکل، عدم ثبت اطالعات محمد علوی

 ثبت آنها اطالعات انجام، سیدا طریق از آموزاندانش هویت احراز باید ابتدا زیرا. بود( آموزی دانش یکپارچه سامانه)

 .و توزیع مواد آموزشی ارسال شود فروش سامانه به سیدا طریق از اطالعات سپس و

 جلدی و تمدید مهلت جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی امکان سفارش تک



 

 
 

های ریزی آموزشی با بیان اینکه ما عملیات توزیع کتابو برنامه معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش

هزار  ۷۰۰آبان نیز  ۲۲گفت: از اول مهر تا درسی را بر اساس آخرین اطالعات ثبتی در شهریور انجام دادیم 

نام شدند که متعاقب آن در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی هم ثبت نام آموز جدید در مدارس ثبتدانش

 .کردند و کتاب به دستشان رسید

 هستند؟ جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی جزء آمار ترك تحصیل

 اختیار در مدارس طریق از درسی هایکتاب نام، ثبت از پس آموزشی ریزی هبرنام به گفته رئیس سازمان پژوهش و

 آمار برای مالکی سفارش ثبت از جاماندگان که گرفت کار به را استدالل این تواننمی و گیردمی قرار آموزاندانش

 .هستند جدید تحصیلی سال در تحصیل ترك

 مهلت جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی تمدید شد

 .شهریور فرصت ثبت نام وجود دارد ۳۱ی جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی تا برا

  

  

 :اطالعیه

 های کتاب جلد پشت در شده درج مبلغ اساس بر درسی کتاب سفارش سامانه در درسی های کتاب هزینه

  .شود می محسوب تخلف مدارس توسط بیشتر هزینه دریافت و شده محاسبه درسی

  

  

 خالصه مطلب



 

 
 

و همچنین آخرین  جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی این مقاله تالش نمودیم تا در رابطه با نحوه ثبت نامدر 

مهلت ثبت نام اینترنتی کتاب درسی اطالعاتی را به شما ارائه نماییم. به یاد داشته باشید که اگر شما هم جز 

چه کنند؟ و نتوانستید در زمان مقرر نسبت  افرادی هستید که سوال می کنید جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی

به ثبت نام اقدام کنید، ابتدا آرامش خود را حفظ کرده و سپس از مشاوران کمک بگیرید. مشاوران با داشتن تجربه 

و دانش کافی می توانند جاماندگان از ثبت نام کتاب درسی را کمک کنند. برای برقراری ارتباط با بهترین مشاوران، 

د با مشاوران ما در ایران تحصیل، ارتباط برقرار کنید. برای برقراری ارتباط کافی است تا با ما تماس گرفته می توانی

و یا در زیر این مقاله، کامنت بگذارید. همکاران ما در اسرع وقت به شما عزیزان پاسخ داده و شما جاماندگان از 

  .ثبت نام کتاب درسی را یاری خواهند کرد

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

 


