
 

 
 

در مقاطع مختلف تحصیلی برای دانش آموزان آغاز شد. تمامی دانش آموزان می توانند با   ثبت نام کتاب درسی مدارسزمان 

کلیه اقدامات مربوط به ثبت نام را انجام داده و مراحل الزم برای این مراجعه به سامانه اینترنتی ثبت نام آنالین کتاب درسی 

کار را طی کنند. دقت داشته باشید که زمان ثبت نام اینترنتی کتب درسی برای مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس متفاوت  

 .بوده و تمامی دانش آموزان باید در زمان مشخص نسبت به این کار اقدام فرمایند

این که کسب اطالعاتی در رابطه با زمان و نحوه و همین طور مدارک الزم برای ثبت نام آنالین کتاب درسی   با توجه به

برای تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس مختلف الزامی است از این رو برای سهولت اطالع از این موارد  

دارس ارتباط برقرار کرده و اطالعات الزم را در این رابطه مهم و کلیدی می توانید با مرکز مشاوره ثبت نام کتب درسی م

 .از آن ها بخواهید

  

 ثبت نام کتاب درسی 
در سال های اخیر، جهت باال رفتن سرعت در توزیع کتاب های درسی دانش آموزان، وزارت آموزش و پرورش یک سایت  

ده و به دانش آموزان کمک می کند تا کتاب های خود  راه اندازی کرده است که این سامانه برای ثبت نام کتاب های درسی بو

 .را به صورت اینترنتی خریداری کنند

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جهت بهبود عملکرد و افزایش نظارت خود بر روند  

کرده است. از دیگر اهداف این  توزیع کتاب های درسی، نسبت به راه اندازی سامانه توزیع و فروش مواد آموزشی اقدام

امر، تسهیل دسترسی دانش آموزان به کتاب های درسی است که مدیران مدارس، دانش آموزان و اولیای آن ها این امکان را 

دارند که به دو روش فردی و گروهی نسبت به ثبت سفارش کتاب های درسی خود اقدام نموده و هزینه آن را نیز به صورت  

 .خت کننداینترنتی پردا

https://irantahsil.org/registration-of-school-textbooks/


 

 
 

 

 اطالعیه 

ثبت نام کتاب های درسی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت اینترنتی و با مراجعه به سایت اعالم شده در این  

 .رابطه انجام می شود و در نتیجه نیازی به مراجعه به مدرسه نیست

  

 چه زمانی می توان برای ثبت نام کتاب درسی اقدام کرد؟  
از آن جایی که وزارت آموزش و پرورش به دنبال هر چه بهتر و آسان تر تهیه کتاب های درسی برای دانش آموزان در پایه  

 .های تحصیلی مختلف بود تصمیم به راه اندازی سامانه ثبت نام آنالین کتاب درسی برای دانش آموزان گرفت

تمامی دانش آموزان در هر پایه تحصیلی که قرار داشته باشند می توانند برای ثبت نام اینترنتی کتب مدارس در تاریخ 

 .مشخص شده اقدامات الزم را انجام دهند



 

 
 

 اما آیا اطالعی در رابطه با زمان ثبت نام اینترنتی کتب درسی مدارس دارید؟ 

ام کتاب درسی مدارس برای سال تحصیلی جاری باید عرض کنیم که این  در رابطه با زمان اختصاصی یافته برای ثبت ن

 .ثبت نام به طور کلی از تاریخ یازدهم مرداد ماه آغاز و تا چهاردهم شهریور ماه نیز ادامه داشت

البته دقت داشته باشید که زمان ثبت نام کتاب درسی مدارس برای پایه های تحصیلی مختلف در مدارس کشور با یکدیگر  

 .متفاوت بود و دانش آموزان باید براساس مقطع تحصیلی خود برای ثبت نام آنالین کتاب درسی اقدام می کردند 

زمان توزیع کتاب   در سامانه در ثبت نام متقاضیان دوره های تحصیلی نام برده، پس از کتاب درسی الزم به ذکر است که

آموز قید شده است، توزیع می شود. برای اطالع از جزئیات  دانش سفارش از طریق مدرسه محل تحصیل آنان که در درسی

 .ثبت سفارش کتاب درسی به جدول زیر مراجعه گردد

  

   زمان ثبت سفارش کتاب درسی
 پایان  شروع پایه تحصیلی  عنوان فعالیت 

 (آمادگی تکمیلی )پیش دبستان استثنائی ثبت نام گروهی و انفرادی

1401/01/28 1401/03/21 

  

 (پایه دوم تا ششم ابتدایی )عادی و استثنایی
 پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه 

 پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای استثنایی 
 (پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه )نظری، فنی حرفه ای و کاردانش

  دوم متوسطه حرفه ای استثناییپایه یازدهم و دوازدهم دوره 
 (آمادگی مقدماتی )پیش دبستانی استثنایی

1401/04/05 1401/06/11 
 (پایه اول دوره ابتدایی )عادی و استثنایی

 پایه هفتم دوره اول متوسطه 

1401/04/05 1401/06/11 
 پایه هفتم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای استثنایی 

 دوره دوم متوسطه پایه دهم 
 پایه دهم دوره دوم متوسطه حرفه ای استثنایی 

 1401/06/31 1401/04/12 تمامی دوره های تحصیلی  اصالح سفارش 
 1401/06/31 1401/03/01 تمامی دوره های تحصیلی  توزیع استان به منطقه 

 1401/06/31 1401/06/10 تمامی دوره های تحصیلی  توزیع منطقه به مدرسه 
 1401/07/01 1401/06/12 تمامی دوره های تحصیلی  توزیع مدرسه به دانش آموز

  



 

 
 

  

ابتدایی، متوسطه اول و دوم بر روی لینک  در کلیه پایه های  نحوه خرید کتاب های درسی به صورت آزادبرای اطالع از 

 .کلیک کنید

  

  

 سامانه ثبت نام کتب درسی مدارس 
وزارت آموزش و پرورش جهت افزایش سرعت توزیع کتاب در بین دانش آموزان یک سامانه به آدرس 

irtextbook.com  یا irtextbook.ir انه مراجعه نموده و  طراحی نموده است تا دانش آموزان یا والدین آن ها به این سام

 .کتب درسی خود را به صورت اینترنتی خریداری کنند

لذا همه دانش آموزان دوره ابتدایی و دوره متوسطه دوم در شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش و معارف اسالمی می  

طه اول مدارس تیزهوشان  توانند از طریق این سایت کتب درسی خود را خریداری نمایند. به عالوه دانش آموزان دوره متوس

 .نیز می توانند از طریق این سامانه کتاب های خود را سفارش داده و دریافت نمایند

  

 1402 -1401نحوه ثبت نام کتاب درس مدارس  
خود باید به   1402 - 1401دانش آموزان همه پایه های تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم برای ثبت نام کتاب درسی 

 .ا گروهی به سامانه ثبت نام کتاب درسی مراجعه نموده و ثبت سفارش خود را انجام دهندصورت فردی ی

سفارش گروهی کتاب های درسی از طریق مدرسه محل تحصیل دانش آموزان انجام می شود، اما در هر دو شیوه دانش  

 .به مدرسه خود مراجعه کنند که در سامانه ثبت نام کرده اند، 1402 -1401آموزان باید جهت تحویل کتاب های درسی 

در ادامه این نوشته و جهت آشنایی هر چه بیشتر شما با فرآیند ثبت نام کتاب درسی مدارس با راهنمای تصویری ثبت نام  

آنالین کتاب درسی در خدمت شما دوستان و عزیزان دانش آموز هستیم و اطالعات الزم را در این رابطه در اختیارتان قرار  

 .می دهیم

و   irtextbook.com قدم اول و برای ثبت نام کتاب درسی مدارس الزاماً باید از طریق مرورگر گوگل خود وارد آدرس در

شوید. و در ادامه بر روی گزینه به نمایش درآمده تحت عنوان سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی را   irtextbook.ir یا 

 .انتخاب کنید

https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 

  

 .بر روی لینک کلیک کنید قیمت کتاب های درسی عرضه شده در دوران دبیرستان برای اطالع از

  

گزینه سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی صفحه جدیدی برای شما باز می شود که الزاماً باید از بخش  با کلیک بر روی 

 .پایین این صفحه برای انتخاب گزینه ای به نام ورود دانش آموزان اقدام بفرمایید

https://irantahsil.org/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 

  

و همین طور شماره شناسنامه  بعد از زدن گزینه ورود دانش آموز باید در دو فیلد به نمایش درآمده در صفحه جدید کد ملی 

 .خود را وارد کرده و در ادامه بر روی گزینه آبی رنگی به نام ورود کلیک کنید

  



 

 
 

 

  

قدم بعدی برای ثبت نام آنالین کتاب درسی کلیک بر روی گزینه ای به نام فروش و توزیع مواد آموزشی و در ادامه گزینه 

 .صفحه جدید به نمایش درآمده استدیگری تحت عنوان ورود به سامانه فروش در 



 

 
 

 

  

  .پس از طی تمامی مراحل مذکور وارد بخش توزیع مواد آموزشی شوید 



 

 
 

 

  

  

 .در مرحله بعدی نوبت به انتخاب کتاب های مورد نظر از میان پکیج های در نظر گرفته شده می رسد  .



 

 
 

 

  

اطالعات مربوطه به بسته انتخابی شما یعنی سال تحصیلی و قیمت  در انتها و بعد از طی کلیه مراحل ذکر شده در باال کلیه 

 .آن نشان داده می شود که در صورت صحیح بودن باید گزینه ای به نام تأیید و ثبت اطالعات را انتخاب بفرمایید

  



 

 
 

 

کنید. دقت داشته   در آخرین قدم ثبت نام کتاب درسی مدارس باید مبلغ به نمایش درآمده برای خرید کتاب ها را پرداخت .

 .باشید که این کار به صورت اینترنتی و از طریق کارت های عابر بانک انجام می شود

  



 

 
 

 

  

 .بر روی لینک کلیک کنید  irtextbook.ir برای ورود به سامانه خرید کتاب درسی به نشانی

  

  

 1402  –  1401کتاب های درسی  هزینه ثبت نام  
بر طبق آخرین اخبار اعالم شده در این زمینه قیمت کتاب های درسی براساس پایه تحصیلی مورد نظر متفاوت بوده و  

مطابق با قیمت درج شده در پشت جلد کتاب خواهد بود. بدیهی است دریافت هرگونه هزینه اضافی در این زمینه مورد  

 .زیر هزینه ثبت نام کتاب های درسی عنوان شده استاشکال است. در جدول 

 1402 – 1401هزینه ثبت نام کتاب های درسی 

https://irantahsil.org/irtextbook-ir/


 

 
 

 مبلغ پایه / جنسیت عنوان 

 هزار تومان 36 ابتدایی  بسته آموزشی پایه اول 

 تومان 500هزار و  39 ابتدایی  بسته آموزشی پایه دوم 

 تومان 500هزار و  44 ابتدایی  بسته آموزشی پایه سوم 

 تومان 500هزار و  44 ابتدایی  بسته آموزشی پایه چهارم

 تومان 500هزار و  44 ابتدایی  بسته آموزشی پایه پنجم

 هزار تومان 53 ابتدایی  بسته آموزشی پایه ششم 

 تومان 500هزار و  87 دوره اول متوسطه / پسر  بسته آموزشی پایه هفتم

 تومان 500هزار و  89 متوسطه / دختردوره اول  بسته آموزشی پایه هفتم

 تومان 500هزار و  76 دوره اول متوسطه / پسر  بسته آموزشی پایه هشتم 

 هزار تومان 75 دوره اول متوسطه / دختر بسته آموزشی پایه هشتم 

 تومان 500هزار و  79 دوره اول متوسطه  بسته آموزشی پایه نهم 

 هزار تومان 101 دوم متوسطه دوره  بسته آموزشی ریاضی فیزیک دهم

 هزار تومان 100 دوره دوم متوسطه  بسته آموزشی علوم تجربی دهم

بسته آموزشی ادبیات و علوم انسانی  

 تومان 500هزار و  94 دوره دوم متوسطه  دهم 

بسته آموزشی علوم و معارف اسالمی  

 تومان 500هزار و  105 دوره دوم متوسطه / پسر  دهم 

آموزشی علوم و معارف اسالمی  بسته 

 تومان 500هزار و  105 دوره دوم متوسطه / دختر دهم 

 تومان 500هزار و  107 دوره دوم متوسطه  بسته آموزشی ریاضی فیزیک یازدهم

 هزار تومان 102 دوره دوم متوسطه  بسته آموزشی علوم تجربی یازدهم

بسته آموزشی ادبیات و علوم انسانی  

 هزار تومان 93 دوم متوسطه دوره  یازدهم

بسته آموزشی علوم و معارف اسالمی  

 تومان 100هزار و  118 دوره دوم متوسطه  یازدهم



 

 
 

بسته آموزشی ریاضی فیزیک 

 هزار تومان 83 دوره دوم متوسطه  دوزادهم

 هزار تومان 78 دوره دوم متوسطه  بسته اموزشی علوم تجربی دوازدهم

علوم انسانی  بسته آموزشی ادبیات و 

 هزار تومان 85 دوره دوم متوسطه  دوازدهم

بسته آموزشی علوم و معارف اسالمی  

 تومان 900هزار و  105 دوره دوم متوسطه  دوازدهم

  

 آیا برای ثبت نام کتاب درسی به تهیه مدارکی هم نیاز دارم؟  
برای ثبت نام کتاب درسی مدارس به تهیه  شاید این پرسش در ذهن شما دوست عزیز دانش آموز هم مطرح شود که آیا 

 مدارکی هم نیاز است یا خیر؟

در جواب به این پرسش مهم باید خدمت شما دوستان و همراهان عزیز دانش آموزان عرض کنیم که ثبت نام اینترنتی کتب 

 .مدارس به تهیه هیچ مدرکی نیاز نداشته و لذا نگرانی در این رابطه نداشته باشید

  

  

  رد توجه در زمان ثبت نام کتاب درسینکات مو 

در این بخش با ذکر نکاتی بسیار مهم که در زمان ثبت نام کتاب درسی مدارس در سامانه اینترنتی ثبت کتب درسی دانش  

 .آموزان باید به آن توجه داشته باشید در خدمت شما دوستان عزیز هستیم 

عبور شما در زمان ثبت نام در سامانه همان شماره سریال شناسنامه تان یکی از مهم ترین موارد و نکات این است که رمز 

 .است

البته نام کاربری تعیین شده از طرف وزارت آموزش و پرورش برای تمامی دانش آموزان کد ملی آن ها در نظر گرفته شده  

 .که باید به طور دقیق در فیلدهای مربوطه درج شوند 

از اتباع خارجی هستید برای ورود به سامانه ثبت نام اینرنتی کتب مدارس درج کد اتباع مورد دیگر این که در صورتی که 

 .در فیلد نام کاربری الزامی است



 

 
 

از آن جایی که شما جزء دانش آموزان ایرانی االصل نیستید در فیلد رمز عبور به جای شماره سریال شناسنامه موظف به  

 .درج عدد یک تا شش بار هستید 

 

 .بر روی لینک کلیک کنید  طع مختلف تحصیلیمدارک الزم برای ثبت نام کتاب های درسی مقا ع از برای اطال

  

  

 آیا نمی توان برای خرید کتاب های درسی به صورت آزاد نیز اقدام کرد؟  
شاید این پرسش برای دانش آموزان و یا والدین آن ها نیز مطرح شود که آیا می توان برای خرید کتاب های درسی به  

 نیز اقدام کرد یا خیر؟صورت آزاد و از طریق نمایندگی های معتبر 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c/


 

 
 

در پاسخ باید عرض کنیم که بله امکان این امر برای دانش آموزان وجود دارد اما این گونه نیست که مبالغ گفته شده در باال  

را بپردازید و به مراتب قیمت کتاب ها بیشتر از زمانی است که به صورت اینترنتی و از طریق سامانه برای خرید اقدام می 

 .کنید

 داشته باشید که لیست کتابفروشی های عرضه کتب مدارس را می توانید در سامانه توزیع کتب به نشانی دقت
irtextbook.ir پیدا کنید و سپس با اطمینان خاطر برای خرید اقدام فرمایید. 

  

 آیا برای ثبت نام کتاب درسی مدارس به صورت اینترنتی می توان از مدارس کمک گرفت؟  

رامی آشنایی الزم را با کارهای اینترنتی نداشته و توانند کار ثبت نام اینترنتی کتب درسی را برای دانش آموز  شاید والدین گ

 .انجام دهند

اینجاست که دانش آموزان و یا والدین آن ها می توانند برای انجام ثبت نام دست به دامان مدارس شوند و برای ثبت نام از آن  

 .ها کمک بگیرند

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  ابتداییزمان و نحوه سفارش کتاب درسی سال اول  ع ازبرای اطال

  

  

 کتاب های درسی مدارس چگونه بین دانش آموزان توزیع می شوند؟  
سؤالی که شاید برای شما هم مطرح شود این است که کتاب های درسی مدارس چگونه بین دانش آموزان مشغول به تحصیل 

 در پایه های مختلف تحصیلی توزیع می شوند؟ 

باید عرض کنیم که دانش آموزان بعد از ثبت نام در سامانه اعالم شده الزاماً باید به صورت حضوری به مدارس  در پاسخ 

 .مراجعه کرده و برای دریافت کتب درسی خریداری شده اقدام نمایند

  

 در صورت جا ماندن از ثبت نام کتاب های درسی چه کار کنم؟  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


 

 
 

نتوانید در زمان تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش برای ثبت نام اینترنتی کتب مدارس شاید شما هم بنا به دالیلی 

 .اقدام کنید و در نتیجه دچار استرس و اضطراب زیادی می شوید 

 .اما باید عرض کنیم که جای هیچ گونه نگرانی در این رابطه وجود ندارد

آموزان تمدید می شود و آن ها می توانند در زمان تمدید شده   زیرا همواره زمان ثبت نام کتاب درسی مدارس برای دانش

 .برای ثبت نام اقدام فرمایند

اما دقت داشته باشید که خارج از این زمان تمدید شده برای ثبت نام خرید کتاب های درسی مدارس دیگر زمانی برای ثبت  

  .نام در اختیار دانش آموزان و یا والدین آن ها قرار داده نمی شود

  

 

  جدیدترین اخبار ثبت نام کتاب درسی مدارس 

   مهلت ثبت نام کتاب درسی



 

 
 

 .شهریور ادامه دارد  11فروردین آغاز و تا  28مهلت ثبت نام کتاب درس مدارس برای مقاطع تحصیلی مختلف از 

 تمدید ثبت نام کتاب درسی کالس اولی ها 

ریزی آموزشی،  دی اعالمی از سوی سازمان پژوهش و برنامه به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ طبق جدول زمان بن

نام در مدرسه   های اول، هفتم و دهم از امروز پنجم تیرماه آغاز شده و پس از ثبت آموزان ورودی پایه  ثبت سفارش دانش

 .شهریور ادامه دارد  ۱۱شروع خواهد شد و تا 

  

 خالصه مطالب

منظور ساماندهی و افزایش سرعت توزیع کتب درسی در مدارس سایتی را راه اندازی وزارت آموزش و پرورش کشور به 

کرده است که دانش آموزان به صورت گروهی )از طریق مدیر مدرسه( یا به شکل انفرادی کتاب های درسی خود را  

 .خریداری می نمایند

ی مشخص شده به سایت ثبت کتاب مراجعه  می توانند در زمان ها   1402 - 1401دانش آموزان جهت ثبت نام کتاب درسی 

 .نموده و با پرداخت هزینه کتاب های درسی، کتاب های خود را خریداری کنند

الزم به ذکر است همه کتاب های خریداری شده، چه به وسیله مدرسه و چه به وسیله دانش آموز، در مدرسه محل تحصیل  

روز اول مهرماه کتاب های خود را دریافت می نمایند. چنانچه در توزیع می شوند. بر همین اساس تمام دانش آموزان در 

ارتباط با نحوه سفارش کتب درسی ابهام و سوالی داشته باشید، می توانید با کارشناسان مجرب ایران تحصیل تماس حاصل  

  .نمایید

  

  .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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