
 

 
 

در گذشته دریافت کتاب های درسی دانش آموزان از طریق مراجعه به مدرسه یا کتابفروشی انجام می شد اما در چند سال اخیر 

های درسی دانش آموزان تمام مقاطع سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای نظارت بهتر و بیشتر بر عملکرد توزیع کتاب

اندازی کرده است تا دانش آموزان و اولیای آنها در زمان مقرر نام شده به راحتی و توزیع مواد آموزشی را راه تحصیلی سامانه فروش

بتوانند وارد سایت مربوطه شده و ثبت نام کتب درسی خود را به صورت اینترنتی انجام دهند به همین دلیل در این مقاله قصد داریم 

مدارک  ای درسی از طریق اینترنت را به صورت کامل و مرحله به مرحله توضیح دهیم وراهنمای تصویری سفارش و خرید کتاب ه

به همراه جدول زمانبندی ثبت نام و تمدید مهلت آن را به طور کامل بیان نماییم پی پیشنهاد می  الزم برای ثبت نام کتب درسی

 .گونه سوال با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار نماییدکنیم تا انتهای این مقاله را با دقت مطالعه کرده و در صورت داشتن هر

  

، انجام خرید و دریافت راهنمایی های   1401مدارک الزم برای ثبت نام کتاب درسی   برای اطالع از

 .الزم برای ورود به سامانه و رفع مشکالت از سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل نمایید

 راسر کشورتماس از س – 9099075307

 تماس از استان تهران – 9099075307

 شب 12صبح الی  8پاسخگویی همه روزه از  از تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

  مدارک الزم برای ثبت نام کتب درسی

ظرفیت تعیین شده برای ارائه کتاب متناسب با هر یک از مدارس متفاوت می باشد. به همین دلیل وزارت آموزش و پرورش با توجه 

به این ظرفیت برای هر یک از واحدهای آموزشی تعداد کتاب ها را تعیین می نماید. بنابراین سفارش کتاب زمانی میسر می باشد که 

نام کرده باشید و پس از آن بر اساس پایه تحصیلی خود می توانید جهت انجام سفارش و یا خرید  شما در مدرسه مورد نظر ثبت

اقدام نمایید. در صورتی که مایل به خرید اینترنتی کتاب به صورت فردی و یا گروهی می باشید نیز، تنها وارد نمودن برخی از 

 .اطالعات هویتی و دانش آموزی کافی خواهد بود



 

 
 

irtextbook.ir  م کتب درسی در تمامی مقاطع دانش آموزان می بایست در زمان ثبت سفارش پس از ورود به سامانهبرای ثبت نا

د ثبت نام خود را کامل نمایند. نکته قابل د ملی و سریال شناسنامه خود را وارد کرده تا بتوانند فراینک irtextbook.com  و یا

توجه اینکه مدارک الزم برای ثبت نام کتب درسی اتباع متفاوت می باشد و دانش آموزان اتباع باید به جای کد ملی، کد اتباع خود 

 .را وارد کنند 111111را که در سامانه سناد دانش آموزی نیز وجود دارد وارد نموده و همچنین به جای شماره سریال شناسنامه 

  

 .کلیک کنید  خرید کتاب درسی دبیرستان برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد
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  ان ثبت نام کتب درسی سال تحصیلیزم

با توجه به مقطع تحصیلی هر دانش آموز تاریخ شروع و پایان زمان ثبت نام کتب درسی متفاوت است. در جدول زیر زمان ثبت نام 

 .کتب درسی برای هر پایه تحصیلی قرار داده شده است

 1402 - 1401 سال تحصیلی یب درسثبت سفارش کتجدول زمان بندی 

 انیپا شروع یلیتحص هیپا نحوه سفارش

 ینام گروه ثبت

 یو انفراد

 21/03/1401 28/01/1401 (یدبستان استثنائ شی)پ یلیتکم یآمادگ

 (ییو استثنا ی)عاد ییدوم تا ششم ابتدا هیپا

 هشتم و نهم دوره اول متوسطه هیپا

 ییاستثنا یحرفه ا شیهشتم و نهم دوره اول متوسطه پ هیپا

و  یحرفه ا یفن ،یو دوازدهم دوره دوم متوسطه )نظر ازدهمی هیپا

 کاردانش(

 ییاستثنا یو دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه ا ازدهمی هیپا

 11/06/1401 05/04/1401 (ییاستثنا یدبستان شی)پ یمقدمات یآمادگ

 (ییو استثنا ی)عاد ییاول دوره ابتدا هیپا

 11/06/1401 05/04/1401 هفتم دوره اول متوسطه هیپا

 ییاستثنا یحرفه ا شیهفتم دوره اول متوسطه پ هیپا

 دهم دوره دوم متوسطه هیپا

 ییاستثنا یدهم دوره دوم متوسطه حرفه ا هیپا

 31/06/1401 12/04/1401 یلیتحص یدوره ها یتمام سفارش اصالح

استان به  عیتوز

 همنطق

 31/06/1401 01/03/1401 یلیتحص یدوره ها یتمام

منطقه به  عیتوز

 مدرسه

 31/06/1401 10/06/1401 یلیتحص یدوره ها یتمام

مدرسه به  عیتوز

 دانش آموز

 01/07/1401 12/06/1401 یلیتحص یدوره ها یتمام

  



 

 
 

 ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱تمدید مهلت ثبت نام کتب درسی سال تحصیلی 

در هر سال سازمان آموزش و پرورش زمانی را تحت عنوان تمدید مهلت ثبت نام کتب درسی اعالم می کند و دانش آموزان در این 

تاریخ می توانند به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی وارد شده و ثبت نام خود را انجام دهند. الزم به ذکر است زمان تمدید 

هنوز از سوی سازمان آموزش و پرورش اعالم نشده است و به اعالم  1402-1401ال تحصیلی مهلت ثبت نام کتب درسی برای س

 .سازمان آموزش و پرورش در مقاله به روز رسانی می شود

  

  اطالعیه

به طور معمول پس از اتمام مهلت ثبت نام کتاب های درسی، سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی فرصتی را به عنوان تمدید مهلت 

بت نام کتاب درسی در اختیار دانش آموزانی که از ثبت سفارش کتاب درسی در زمان مقرر جا مانده اند قرار می دهد تا آنها ث

 .بتوانند در این زمان با وارد کردن اطالعات الزم کتابهای خود را سفارش دهند

  



 

 
 

 

  

 ۱۴۰۲ -۱۴۰۱هزینه ثبت نام کتب درسی سال تحصیلی 

هزینه ثبت نام کتب درسی برای هر پایه با توجه به آنکه تعداد جلد های کتب درسی در هر سال تعیین می شود و دانش آموزان 

برای ثبت نهایی سفارش این کتاب ها باید پس از ثبت اطالعات الزم در سامانه فروش و توزیع موارد آموزشی به صورت اینترنتی و 

    .ر این سایت هزینه ثبت نام کتب خود را پرداخت کننداز طریق درگاه های عضو شتاب د

الزم به ذکر است هزینه کتب درسی تمامی مقاطع پشت جلد هر کتاب درج می شود و با جمع کردن این قیمت ها میزان کل 

یک از مقاطع هزینه کتب هر پایه و مقطع به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد. در جدوال زیر قیمت خرید کتب درسی در هر 

 .ذکر شده است

  



 

 
 

 قیمت کتاب های درسی دوره ابتدایی

 1402-1401سال تحصیلی  ییدوره ابتدا یدرس یکتاب ها دیخر متیق

 دیخر متیق یلیتحص یها هیپا یلیتحص دوره

 تومان 36،000 اول هیپا ییابتدا

 تومان 39،500 دوم هیپا

 تومان 44،500 سوم هیپا

 تومان 44،500 چهارم هیپا

 تومان 44،500 پنجم هیپا

 تومان 53،000 ششم هیپا

  

 .کلیک کنید  ثبت نام کتب درس ابتدایی برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 قیمت کتاب های درسی دوره متوسطه اول

 1402-1401سال تحصیلی  دوره اول متوسطه یدرس یکتاب ها دیخر متیق

 دیخر متیق یلیتحص یها هیپا یلیتحص یها دوره

 تومان )دختران( 89،500 هفتم هیپا اول متوسطه

 تومان )پسران( 87،500

 تومان)دختران( 75،000 هشتم هیپا

 تومان)پسران( 76،500

 تومان 79،500 نهم هیپا
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 قیمت خرید کتاب های درسی دوره متوسطه دوم

 1402-1401سال تحصیلی  متوسطه دوم یدرس یکتاب ها دیخر متیق

 دیخر متیق یلیتحص یها هیپا یلیتحص یها دوره

 تومان 94،500 یدهم انسان هیپا دوم متوسطه

 تومان 100،00 یدهم تجرب هیپا

 تومان 101،000 یاضیدهم ر هیپا

 تومان 105،500 دهم معارف هیپا

 تومان 93،000 یانسان ازدهمی هیپا

 تومان 102،000 یتجرب ازدهمی هیپا

 تومان 107،500 یاضیر ازدهمی هیپا

 تومان 118،100 معارف ازدهمی هیپا

 تومان 85،000 یدوازدهم انسان هیپا

 تومان 78،000 یدوازدهم تجرب هیپا

 تومان 83،000 یاضیدوازدهم ر هیپا

 تومان 105،900 دوازدهم معارف هیپا

 

 .کلیک کنید اصالح سفارش کتب درسی ابتدایی برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 ه صورت اینترنتیخرید کتب درسی ب تصویری سفارش و راهنمای

برای خرید و سفارش اینترنتی ابتدا باید وارد مرورگر خود شوید و در قسمت تعیین شده برای جست و جو و یا فیلد مربوط به نوار 

 .را وارد نمایید و سپس دکمه اینتر را فشار دهیدirtextbook.com  آدرس عبارت
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 راهنمای خرید کتب درسی به صورت اینترنتی

  

فحه مورد نظر، شما وارد صفحه ای همانند تصویر زیر خواهید شد که در این قسمت الزم است بر روی پس از وارد نمودن به ص

ممکن است رتبه سایت در زمان مراجعه شما جابه جا شده باشد و لینک سایت اصلی در  : تذکر) .کادر قرمز رنگ کلیک نمایید

 .(یید و نه قرارگیری در رتبه مودر نظرصفحه دوم یا سوم باشد. بنابراین حتما به آدرس سایت توجه نما

  

  



 

 
 

  

  

گرفته شده است که بر  نظر در همانطور که در تصویر باال مشاهده می نمایید، گزینه های مختلفی برای ورود به سایت کتب مدارس

اساس نیاز خود می توانید اقدام نمایید. در صورتی که برای خرید فردی مراجعه می نمایید، برای ارائه مدارک الزم برای ثبت نام 

 .کتاب درسی بر روی لینک ورود دانش آموزان کلیک کنید

  

  



 

 
 

 
 ب درسیمدارک الزم برای ثبت نام کت

  

شامل کد ملی و همچنین شماره سریال  مدارک الزم برای ثبت نام کتب درسی برای ثبت سفارش به صورت الکترونیک ، لیست

 .می باشد که پس از ورود به سامانه الزم است بر روی ورود دانش آموز کلیک کنید

  

 



 

 
 

  

 نحوه ورود به سامانه خرید کتاب درسی

  

در تصویر زیر مشاهده می نمایید که برای ارائه مدارک الزم برای ثبت نام کتب درسی در سمت راست مربوط به وب سایت، 

نمایید. همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید، نحوه صحیح اطالعات خود را وارد نمایید و پس از آن بر روی لینک ورود کلیک 

 .وارد نمودن شماره سریال ارائه شده است

  

  



 

 
 

 

  

پس از وارد نمودن مدارک الزم برای ثبت نام کتب درسی وارد صفحه ای همانند تصویر زیر خواهید شد. در این صفحه بر روی 

 .کلیک کنید "فروش و توزیع مواد آموزشی  "لینک 

  



 

 
 

 

  

رت زیر داشته پس از انجام مراحل باال، شما باید سایر مراحل را همانند وارد نمودن لیست مدارک مورد نیاز برای ثبت نام به صو

 .باشید. حال اطالعات پستی خود را وارد نمایید

  

 

  



 

 
 

اطالعات خود را  تصویر الزم است قسمت سمت راست در صورتی که کتاب خود را می خواهید به صورت تکی خریداری نمایید در

کلیک کنید. سپس اطالعاتی  "ثبت شماره موبایل دانش آموزان" وارد نمایید. به همین منظور در منوی سمت راست بر روی گزینه

 .همچون پایه، رشته و تعداد ردیف در صفحه را مشخص نمایید

  

 

  

 .برای ثبت و سفارش گروهی نیز اطالعات و فیلدهای زیر را وارد نمایید

  



 

 
 

 

  

هنگام وارد نمودن اطالعات و همچنین مدارک الزم برای ثبت نام کتب درسی تمام دقت الزم را داشته باشید زیرا در صورت بروز  به

 .خطا، ممکن است دچار اشتباه شوید. پس از وارد نمودن اطالعات بر روی ثبت و ادامه کلیک نمایید

  

 



 

 
 

  

مبلغ مورد نظر برای هر پایه تعیین شده که مطابق با آن و پس از انجام و وارد نمودن اطالعات مبلغ مورد نظر تعیین می شود که 

 .زیر مربوط به هزینه کتب درسی سال گذشته می باشد باید بر روی آن کلیک نمایید. تصویر

  

 

  

روی گزینه لغو در صورتی که خرید خود را به درستی انجام داده اید، بر روی گزینه پرداخت کلیک کنید و در غیر این صورت بر 

سفارش کلیک کنید تا به صفحه پرداخت باز گردید. در صورتی که بر روی دکمه پرداخت کلیک نمایید و سفارش خود را تکمیل 

 .کنید، می توانید از طریق سامانه پیگیری پستی و شماره مرسوله برای پیگیری مرسوله خود اقدام نمایید

  

 در سامانهنحوه دریافت کتب درسی بعد از ثبت نام 

پس از آن که فرایند ثبت نام و سفارش اینترنتی کتاب های درسی با موفقیت انجام گرفت دانش آموز می تواند به محل تحصیل 

خود به صورت حضوری مراجعه کرده و در زمان اعالم شده از سوی مدرسه با ارائه رسید سفارش اینترنتی، کتاب های درسی خود 

 .را از دریافت نمایند

  

 .کلیک کنید سفارش کتاب درسی کالس اول دبستان رای دریافت اطالعات بیشتر در موردب
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  امکان خرید کتب درسی به صورت آزاد

امکان خرید کتاب های درسی به صورت آزاد نیز وجود دارد زیرا ممکن است برخی از دانش آموزان یا معلمین آنها به کتاب درسی 

از نمایندگی های کتاب میتوان کتاب را به صورت آزاد خریداری  خرید ایا ها کتابفروشی به مراجعه با بنابراین  احتیاج داشته باشند

نیز وجود دارد اما نکته قابل توجه اینکه خرید کتاب  azad.irtextbook.ir نمود. البته امکان خرید به صورت آزاد از طریق سامانه

 .های درسی تک جلدی آزاد تنها در زمان های معین امکان پذیر می باشد

  

 

  

  نکات مهم در خصوص ثبت سفارش کتب درسی



 

 
 

 .برای ثبت سفارش کتاب های درسی به صورت اینترنتی حتما موارد زیر را در نظر بگیرید

 نام کتاب درسی و پرداخت هزینه امکان لغو ثبت نام و برگشت هزینه پرداختی وجود ندارد پس از اتمام فرآیند ثبت. 

  ثبت نام کتاب درسی فقط برای دانش آموزانی که در ثبت نام مدرسه خود را قطعی کرده اند، امکان پذیر می باشد زیرا ظرفیت ثبت

ه آموزش و پرورش ثبت نشده باشد امکان ثبت نام او وجود نام این کتب محدود است و در صورتی که اسم دانش آموز در سامان

 .نخواهد داشت

  شود پس از سفارش کتاب های درسی حتماً رسید ثبت نام ها را پرینت گرفته تا با ارائه آن به مدرسه بتوانید کتاب پیشنهاد می

 .های خود را تحویل بگیرید

  می توانند از طریق سامانه ثبت سفارش اینترنتب کتاب های درسی با دانش آموزان دوره متوسطه اول در مدارس تیزهوشان نیز

 .توجه به مقطعی که در آن تحصیل می کنند کتب درسی خود را سفارش داده و از طریق مدرسه آن ها را دریافت نمایند

 روهی کتاب های سفارش کتاب های درسی به صورت فردی یا گروهی از طریق سامانه ذکر شده قابل انجام است اما سفارش گ

 .درسی از طریق مدرسه محل تحصیل هر دانش آموز انجام می گیرد

  برای ورود به سامانه ثبت کتاب های درسی استفاده از همه مرورگر ها مجاز می باشد اما استفاده از مرورگر فایرفاکس برای این کار

 .بهتر است

  

 اخبار پیرامون مدارک الزم برای دریافت کتب درسی

 مدارک الزم برای دریافت کتب درسی دانش آموزان به صورت الکترونیکی

 مراجعه نمود و فایلchap.sch.ir  برای دریافت کتب درسی به صورت الکترونیکی می توان به پایگاه کتاب های درسی به نشانی

pdf  را برای سال تحصیلی موردنظر انتخاب و دریافت کرد. الزم به ذکر است هر یک از کتاب های درسی در هر دوره تحصیلی

دانش آموزان یا معلمان آنها برای دریافت کتاب های درسی به صورت الکترونیکی از طریق این سامانه نیاز به ارائه هیچ مدرکی 

 .نخواهد بود

  

 خالصه مطلب

و خرید کتاب درسی به صورت اینترنتی و مرحله به مرحله بود. عالوه  آنچه که در این مقاله به بررسی آن پرداختیم نحوه سفارش

را نیز بیان کردیم و جدول زمانبندی ثبت سفارش کتاب ها و تمدید مهلت ثبت  مدارک الزم برای ثبت نام کتب درسی بر این

یلی شرح دادیم. همچنین نکات مهم نام کتاب های درسی ویژه افراد جامانده را به همراه هزینه هر کتاب در هر یک از مقاطع تحص

http://chap.sch.ir/
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را نیز irtextbook.com  وirtextbook.ir  برای سفارش کتاب های درسی و نحوه دریافت آنها پس از ثبت نام در سامانه های

ای شما عزیزان مفید باشد اما در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید با مشاوران ایران توضیح دادیم که امیدواریم این مطلب بر

 .تحصیل ارتباط برقرار نمایید

  

 .کلیک کنید مقاله PDF برای دریافت فایل
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