
 

 
 

 

 ی درس یپخش کتاب ها  یندگ یبه صورت آزاد + نما ی کتاب درس دیخر

همزمان با نزدیک شدن به آغاز مدارس و سال تحصیلی جدید در دانش آموزان، اولیا و مدارس تکاپوی کتاب تحصیلی نیز  

آغاز می شود. در گذشته نه چندان دور خرید کتاب تحصیلی به صورت آزاد و با مراجعه به نمایندگی فروش کتاب های درسی  

شتر امور، خرید و ثبت نام برای خرید کتاب تحصیلی نیز غیر حضوری شده  امکان پذیر بود ولی با مجازی و آنالین شدن بی 

است. سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی نیز به همین جهت راه اندازی شده است تا دانش آموزان، اولیا و مدیران مدارس  

موزش و پرورش نیز بر  به راحتی کتاب های درسی را دریافت نمایند. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آ

روند فروش و توزیع کتب درسی دانش آموزان در مقاطع مختلف نظارت دارد. از طریق ثبت نام در این سامانه می توان  

از چه طریقی می توان اقدام کرد؟ در این مقاله  خرید کتاب درسی به صورت آزاد  تمامی کتاب ها را دریافت کرد ولی برای

هیم پرداخت و لیست نمایندگی به بررسی کامل تمامی موارد مربوط به خرید کتاب مانند خرید کتاب درسی تک جلدی آزاد خوا 

 .فروش کتاب های درسی را در اختیار شما قرار خواهیم داد. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید

  

  نحوه خرید کتاب های درسی

برای دریافت کتاب درسی می بایست مدیران مدارس به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی مراجعه کرده و برای دریافت  

آموزان و اولیاء آنان، در صورتی که تمایل داشته  برای دانش آموزان مدارس اقدام نمایند. عالوه بر آن دانش  کتاب درسی

آموز، باشند، می توانند از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت سفارش انفرادی اقدام کنند و برای ورود به سامانه کد ملی دانش 

آموز، رمز عبور ورود به سامانه می باشد. فراموش نکنید  شناسنامه دانش  نام کاربری و شش رقم سمت راست شماره سریال

irtextbook.ir  یاirtextbook.com  که تمامی دانش آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه می توانند در موعد مقرر به سامانه

 .راجعه نموده و با پرداخت اینترنتی هزینه کتاب های درسی مورد نظر خود، سفارش نهایی را به ثبت برسانندم

  

  :نکته

آموزان دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه دوم شاخه های فنی و حرفه ای، کار دانش، رشته    کتاب های درسی دانش

آموزان استعدادهای درخشان، از طریق مدرسه محل  اول متوسطه ویژه دانشمعارف اسالمی و کتاب های درسی تکمیلی دوره  

 .آموز قید شده است، توزیع می شود تحصیل آنان که در سفارش دانش

  

در ادامه مقاله به بررسی مرحله به مرحله خرید کتاب درسی از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی خواهیم پرداخت. 

شته باشید که چه اولیا و یا دانش آموز برای دریافت کتاب ثبت نام کنند و چه مدیر مدرسه یا مسئوالن به این نکته توجه دا

مربوطه، تحویل کتاب ها به دانش آموزان بر عهده مدارس خواهد بود و با توجه به تقویم سفارش کتاب درسی، دانش آموزان 

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/
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فت نمایند. برای اطالع از قیمت دقیق کتاب های درسی می توانید  می توانند به مدرسه مراجعه کرده و کتب درسی خود را دریا

با کارشناسان ما در مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل نمایید و یا برای ما کامنت بگذارید. ما در سریع ترین زمان ممکن 

  .پاسخگوی شما دانش آموزان عزیز خواهیم بود. با ما همراه باشید

  

 .کلیک کنید تغییرات کتاب درسی برای کنکور برای مشاهده

  

 :این مراحل به ترتیب عبارتند از

 :اب درسی خرید کت 

 .در ابتدا به نحوه ثبت نام دوره ای و یا گروهی داوطلبان خواهیم پرداخت

 irtextbook.ir یا irtextbook.com اولین گام، مراجعه به سامانه توزیع و فروش مواد آموزشی به نشانی اینترنتی •

  .موزان کلیک کنیدمی باشد. پس از ورود به سامانه مربوطه از منوی سمت چپ بر روی گزینه ورود دانش آ

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


 

 
 

 

در مرحله بعد کد ملی و شماره سریال شناسنامه دانش آموز را در کادر های مربوطه وارد نمایید و سپس بر روی  •

 .یک کنیددکمه ورود کل



 

 
 

 

 .از منوی سمت راست صفحه خود، بر روی گزینه ثبت سفارش کلیک نمایید •



 

 
 

 

در این مرحله صفحه ای را مشاهده خواهید کرد که بسته های آموزشی مختلفی را ارائه می دهد. با انتخاب بسته   •

ی گزینه ثبت سفارش و پرداخت آموزشی مرتبط با پایه تحصیلی خود و سپس انتخاب درگاه بانکی، می بایست بر رو

  .کلیک نمایید تا به صفحه پرداخت منتقل شوید



 

 
 

 

در مرحله نهایی می بایست اطالعات کارت بانکی عضو شبکه شتاب خود را وارد نمایید و سپس برای واریز مبلغ    •

  .مورد نظر بر روی عبارت پرداخت کلیک کنید



 

 
 

 

  

 :خرید کتاب درسی تک جلدی آزاد

تب درسی خود خواهند بود  در برخی مواقع مانند گم شدن و یا پاره شدن کتاب درسی دانش آموزان نیازمند تنها یک جلد از ک

و یا برخی معلمین برای تدریس خود نیازمند تنها یک جلد کتاب از درس خاصی می باشند. در برخی موارد دیگر نیز افرادی 

که تمایل به شرکت مجدد در کنکور دارند، به دنبال خرید کتاب درسی تک جلدی آزاد می گردند چرا که نمی توانند از طریق 

 .ند، در مواردی این چنینی می بایست مطابق مراحل زیر عمل کنیدمدرسه اقدام کن

در ابتدا می بایست به سامانه فروش و توزیع موارد آموزشی مراجعه نمایید و سپس از منوی سمت چپ صفحه بر   •

 .ورود به بخش سفارش تک جلدی کتاب درسی کلیک کنید  روی گزینه



 

 
 

 

صفحه ای را مشاهده خواهید کرد که می بایست دوباره بر روی گزینه ورود به بخش سفارش تک جلدی کتاب درسی  •

 .کلیک کنید



 

 
 

 

در این مرحله اگر تا کنون در این سامانه ثبت نام نکرده باشید، پس از وارد کردن کد ملی بر روی کلید ادامه کلیک  •

 .فراموش نکنید که وارد کردن کد پرسنلی برای معلمان اجباری می باشدکنید. 



 

 
 

 

ه را درج کرده و سپس بر روی گزینه  برای ثبت نام در این سامانه می بایست در این مرحله اطالعات خواسته شد •

 .ثبت اطالعات کلیک کنید و سپس دکمه رفتن به صفحه ورورد به سامانه را بفشارید



 

 
 

 

جدید می بایست کد ملی، کلمه عبور و کد امنیتی را وارد کرده و سپس بر روی دکمه ورود کلیک با باز شدن صفحه   •

را   عبور  کلمه  گزینه  بر روی  باشید،  کرده  فراموش  را  عبور خود  کلمه  بروید. چنانچه  بعدی  به صفحه  و  نمایید 

 .کنید فراموش کرده ام، کلیک کنید. از این طریق می توانید کلمه عبور خود را بازیابی



 

 
 

 

 .سپس بر روی کلید ثبت سفارش جدید کلیک نمایید •



 

 
 

 

 .در این مرحله باید دوره، پایه و رشته مورد نظر خود را انتخاب نمایید و سپس بر روی گزینه جستجو کلیک کنید •



 

 
 

 

در آخرین مرحله باید کتاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید و سپس بر روی گزینه مربوط به اضافه به سبد خرید  •

 .کلیک کنید



 

 
 

 

 :پرداخت هزینه کتاب های درسی از طریق سامانه

ر سامانه، می بایست با توجه مجموع  پس از طی کردن مراحل ثبت سفارش کتب درسی خود و درج اطالعات خواسته شده د

هزینه کتاب های درسی مورد انتخاب شما، مبلغ را بپردازید. برای پرداخت این هزینه می توانید از کارت های بانکی عضو 

استفاده نمایید. پس از پرداخت   rtextbook.ir و irtextbook.com شبکه شتاب و از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سامانه

لغ، سامانه کدی را تحت عنوان شماره پیگیری به شما پیامک خواهد کرد که دریافت این شماره پیگیری به منزله تکمیل  این مب

 .فرآیند ثبت سفارش خواهد بود

  

 .کلیک کنید سفارش کتاب درسی کالس اول دبستان برای سفارش چگونگی

  

   نحوه خرید کتاب های درسی به صورت آزاد

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/


 

 
 

های درسی به صورت آزاد کنند و یا فقط  دانش آموزان و یا معلمین گرامی می توانند در صورت نیاز، اقدام به تهیه کتاب  

کتاب برخی دروس را نیاز داشته باشند و به همین دلیل تمایل به خرید کتاب درسی تک جلدی آزاد نمایند. به همین دلیل نیاز 

است که بدانید از چه طریقی می توان برای خرید کتاب به صورت آزاد اقدام کرد. در حالت کلی از سه روش زیر می توان 

 :برای خرید کتاب درسی تک جلدی آزاد و یا تمامی جلد ها اقدام کرد

  مراجعه به کتاب فروشی های معتبر سطح شهر •

 azad.irtextbook.ir خرید به صورت آزاد از طریق سامانه •

 خرید از نمایندگی ها  •

  

شما دانش آموزان و اولیای  آدرس نمایندگی فروش کتاب های درسی را به صورت جدول در استان های مختلف برای آشنایی 

الزم به ذکر است که امکان خرید کتاب درسی تک جلدی آزاد تنها در زمان تعیین شده امکان پذیر است.  .عزیز ارائه نموده ایم

دانش آموزان و اولیای عزیز توجه داشته باشید که چنانچه برای خرید کتب درسی با مشکل مواجه شدید، می توانید با شماره  

درج در وب سایت ایران تحصیل تماس حاصل نمایید و یا برای ما کامنت بگذارید. در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی  های من

 .سوال شما خواهیم بود

  

 .کلیک کنید مدارک الزم برای ثبت نام کتاب درسی برای مشاهده لیست

  

 تقویم زمانی سفارش کتاب های درسی 

 تقویم زمانی سفارش کتاب های درسی 

 پایان  شروع دوره تحصیلی  عنوان فعالیت 

ثبت سفارش گروهی  

 و انفرادی 

)استثنائی(،   3)استثنائی(، اول  2)استثنائی( ، اول  2پایه های تحصیلی آمادگی

 اول تکمیلی )استثنائی(، دوم تا ششم، هشتم و نهم، یازدهم و دوازدهم
1401/1/28 1401/3/21 

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/


 

 
 

پایه اول    1)استثنائی(، اول  1آمادگی )استثنائی(، اول مقدماتی )استثنائی(، 

 داییابت
1401/4/5 1401/6/11 

 1401/6/11 1401/4/5 پایه های تحصیلی هفتم، دهم

 1401/6/31 1401/4/12 تمامی دوره های تحصیلی  اصالح سفارش 

به  منطقه  توزیع 

 مدرسه 
 1401/6/31 1401/6/10 تمامی دوره های تحصیلی 

به   مدرسه  توزیع 

 آموزدانش
 1401/7/1 1401/6/14 تمامی دوره های تحصیلی 

  

 .کلیک کنید اصالح سفارش کتاب درسی ابتدایی برای

  

 نکات قابل توجه برای مدیران مدارس

مدارس موظفند هر چه سریع تر با ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، نسبت به ثبت سفارش گروهی   •

 .ها پرهیز نمایند آموز به کافی نت آموز یا اولیای دانش آموزان اقدام و از ارجاع دانش های درسی دانش کتاب

ره آموزش و پرورش منطقه به مدرسه، بر اساس سفارش های )فردی یا گروهی( پرداخت تحویل کتاب درسی از ادا •

بود خواهد  سامانه  در   .شده 

آموزان باقی مانده و بدون سفارش کتاب درسی را مالحظه و نسبت    از منوی »آمار فروش مدرسه« حتماً تعداد دانش

 .به ثبت سفارش آنان اقدام نمایید

آموز صرفاً موظف به پرداخت هزینه کتاب درسی برابر با قیمت پشت جلد )ثبت شده در  نشآموز یا اولیای دا دانش •

 .باشد؛ لذا، دریافت هرگونه وجه اضافی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد سامانه( می

از    آموزان  های درسی، کنترل ثبت سفارش کتاب درسی دانش  به دلیل الکترونیک بودن فرآیند فروش و توزیع کتاب •

آموز   پذیر است؛ لذا درخواست ارائه نسخه چاپی )پرینت( برگ سفارش کتاب درسی از دانش  طریق سامانه امکان

 .باشد آموز ممنوع می یا اولیای دانش

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/


 

 
 

 .ورود مدارس به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، از طریق سامانه سیدا انجام می شود •

  

 نمایندگی فروش کتاب های درسی

 

نمایندگی فروش کتاب های درسی به صورت آزاد تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش قرار دارد. در لیست مربوط به  

 .وش کتاب های درسی زیر تنها به برخی از مراکز اشاره شده استنمایندگی فر

 نام مراکز آدرس استان

رضوی    -خراسان 

 بجستان
 نیما  364روبروی بانک مسكن پالک  34خیابان امام خمینی نبش امام  -بجستان 

 شمیم مهر 9پالک  17گلستان  -خیابان گلستان  -شهرک امام حسین )ع(  تایباد -خراسان رضوی 

رضوی    -خراسان 

 نیشابور 

طبقه منهای    -اول خیابان عدالت شرقی    -خیابان فردوسی جنوبی    -نیشابور  

 85یک، پالک 
 یغما 



 

 
 

 فردوسي 11طبقه همكف پالک   -ابتداي خیابان امام خمینی  -میدان امام  گناباد -خراسان رضوی 

 فرهنگ ، بلوار الله، طبقه همکف9زنجان، کوی فرهنگ، خیابان نیلوفر  زنجان

 زنجان
ابهر    -بخش مرکزی   اله معصومی    -شناط    -شهر  بلوار    -کوچه شهیدحجت 

 طبقه همکف   -ساختمان  -شهید دکتر بهشتی  
 قائم

 ابهر  -زنجان 
صائین قلعه، جاده ترانزیت، جنب خیابان مدرس غربی، خیابان امام خمینی، 

 811، طبقه همکف پالک  811پالک 
 معلم

 رسالت خیابان سجاد غربی جنب دبیرستان دخترانه حضرت خدیجه )س( -خرامه  خرامه -فارس 

 فرهنگ 47دامغان خیابان امام بازار سر پوشیده کتاب فروشی فرهنگ پالک  -دامغان  دامغان  -سمنان 

 دارابی  نورآباد ممسنی خیابان شهید مدنی کوچه بازرگانی  -نور آباد ممسنی  ممسنی  -فارس 

 1ناحیه  -شیراز  -فارس 
ملي    -شیراز   شناسه  نیت  خوش  مغازه  نو  احمدی  قاسم  شاهزاده 

10530475149 

دانا   شركت 

 نشرگستران شیراز

 کالج خیابان فرهنگ فلكه معلم روبروی بانک ملي كتاب فروشی بزرگ مهر  مهر  -فارس 

 ازنا -لرستان 
ازنا، میدان ولیعصر)عج(، بلوار جهاد کشاورزی، خیابان شهید خاکباز، پالک  

 ، طبقه همکف 25

التحریر  لوازم 

 مرزبان

 فجر 1میدان مرکزی امام خمینی جدید جنب کوچه صاحب الزمان پالک -كالله  کالله -گلستان 

 بروجرد -لرستان 
، 313زی، خیابان جعفری، پالک  بروجرد، جعفری، کوچه محمدرضا گودر

 313طبقه همکف پالک 
 کتاب فروشی زندی 

 کتاب فروشی نیستان  الیگودرز، خ امام خمینی )ره( روبروی پارک شهر نبش خیابان پونه زار الیگودرز -لرستان 

ناحیه   -خرم آباد    -لرستان  

1 

آراسته روبروی خیابان بعثت، خیابان انقالب،    4خرم آباد، کوی آراسته، کوچه  

 ، طبقه همکف 855پالک 
 فروشگاه امیری 

 چغلوندی -لرستان 
بیران شهر، شهرک، بزرگراه خرم آباد بیران شهر، خیابان سپاه جنب آژانس 

 زاگرس، طبقه همکف 
 کتاب فروشی دانیال 

 نورآباد )دلفان( -لرستان 
متری پست، طبقه  20متری شهرداری، خیابان   24اد، سرخه بان، خیابان  نورآب

 همکف 
 کتاب فروشی اشراق

 نورآباد )دلفان( -لرستان 
نور آباد دلفان خیابان امام خمینی خیابان شهید مطهری غربی   - نورآباد دلفان  

 طبقه همکف 
 پیام 

 2میثاق دورود، پشت فرمانداری بلوار شهید بهشتی کوچه  دورود -لرستان 
فروشی   کتاب 

 جانبزرگی 

 کتاب فروشی بعثت  کوهدشت، جهاد جنوبی، میدان بسیج، خیابان رهبری، طبقه همکف کوهدشت  -لرستان 

 نورآباد )دلفان( -لرستان 
آباد، مرکزشهر، کوچه شهید علی محمودی، خیابان شهید رجایی، طبقه  نور 

 همکف 

فروشی   کتاب 

 فرهنگ

 حاتم خیابان امام رضا روبروی بانک تجارت شعبه آزادی  -آمل  آمل -مازندران 



 

 
 

 مهران خیابان امام )ره( پاساژ مجتهد زاده فروشگاه مهران -نور  نور -مازندران 

 فرهنگ 8خیابان آیت ا.... طالقاني ده متری شهید مرتبی پالک  -وس چال چالوس -مازندران 

 آفیس سلمان شهر خیابان شهید صالحی نوشت افزار آفیس -عباس آباد  کنار  فریدون  -مازندران 

 امید 6خیابان امام خمیني سي متري چهارراه راهنمایي ورانندگي پالک  -بستک  بستک  -هرمزگان 

 حبیبي  میدان امام خیابان آیت هللا سعیدی فروشگاه كتاب حبیبي  -تفرش  تفرش  -مرکزی 

 فقیه منزه  رزن بخش سردرود خیابان انقالب اسالمی کتاب فروشی فقیه منزه  -سردرود  سردرود  -همدان 

 ابوذر خیابان امام خمینی روبروی حوزه علمیه امام صادق -حاجي آباد  آبادحاجی -هرمزگان 

 کردستان
پاساژ عزتی، طبقه  1سنندج، خیابان شهدا، کوچه حاج مشیر   ، خیابان شهدا، 

 سوم
 زاهدی 

 آرمیار ، خیابان شهدا، پاساژ عزتی، طبقه اول1سنندج، خیابان شهدا، کوچه حاج مشیر   کردستان

 نورافشان - خیابان کاشاني مجتمع سیدالشهدا کتاب فروشي نورافشان پالک -تفت  تفت  -یزد 

 سیرجان -کرمان 
، بلوار حمزه سید الشهدا، طبقه 1سیرجان، مکی آباد، کوچه حمزه سید الشهدا  

 همکف 
- 

خسرو    -آذربایجان شرقی  

 شهر
 ارفعي 8فلکه اصلی راسته بازار پاساژ رضوی فروشگاه ارفعی پالک  -خسرو شهر 

- تبریز  - آذربایجان شرقی  

 1ناحیه 
  8مان پاساژ مستقیمی طبقه پایین پالک خیابان جمهوري اسالمی ساخت -تبریز 

سهیل )تعاوني کتاب  

 فروشان(

 زرین سیرجان، اصلی، خیابان ابن سینا، خیابان امام خمینی، طبقه همکف سیرجان -کرمان 

 1ناحیه    -کرمان    -کرمان  
روبروی مدرسه راهنمایي پالک    9خیابان فیروز آباد کوچه شماره    - كرمان  

144 

كتاب   تعاوني 

 ن فروشا

  - کرمانشاه    -کرمانشاه  

 1ناحیه 

پاساژ   کاشانی،  اله  آیت  خیابان  کاشانی،  اله  آیت  میدان  دبیراعظم،  کرمانشاه، 

 سروش، طبقه همکف 
 اندیشه

 پاوه  -کرمانشاه  
خیابان فاروق اعظم پایین تر از تکیه    - کوچه عباس لطفی    -پمپ بنزین    -پاوه  

 طبقه همکف واحد نرسیده به داروخانه رازی  -خالصی 
 آروین )علمی(

  

  

 ظرفیت آمار فروش کتاب در مدارس استان آذربایجان شرقی 



 

 
 

 شهرهای مجاور  نهم هشتم هفتم شهر

 گوکان  1,397 1,458 1,518 آذر شهر

 - 1,860 1,890 1,969 اسکو

 هوراند 2,050 2,161 2,251 اهر

 - 361 442 460 ایلخچی

 تیکمه داش 1,454 1,520 1,583 بستان آباد

 - 1,859 2,053 2,139 بناب 

 نظرکهریز 22,222 23,881 24,877 تبریز 

 - 393 486 506 چار اویماق 

 - 180 222 331 خدا آفرین 

 - 651 726 756 خسرو شهر 

 - 1,432 1,419 1,478 سراب

 1,669 1,674 1,744 شبستر 
صوفیان   - انزاب  )

 (طسوج

 - 924 935 974 عحب شیر

 - 3,354 3,678 3,831 مراغه 

 - 1,497 1,655 1,724 ملکان

 2,367 2,558 2,665 میانه 
 -کندوان    -ترکمانچای  

 کاغذکنان

 خواجه  973 1,035 1,078 هریس

 خاروانا 550 624 650 ورزقان 

  

  

 ظرفیت آمار فروش کتاب در مدارس استان اصفهان 

 - 476 496 517 اردستان 

 جی -امامزاده   25,835 26,812 27,931 اصفهان

   693 700 729 باغبادران 

 - 1,697 1,796 1,871 برخوار

 - 220 281 293 بویین )میاندشت( 

 - 4,122 4,438 4,623 خمینی شهر

 فوالدشهر  3,044 3,256 3,391 شهر زرین



 

 
 

 - 2,587 2,849 2,968 شاهین شهر

 - 2,070 2,279 2,374 شهرضا

 پیربکران 3,131 3,504 3,650 فاللورجان 

 - 1,065 1,155 1,203 گلپایگان 

 - 1,834 1,966 2,048 مباركه 

 5.396 5.827 6.070 نجف آباد
کرون   و    - تیران 

 مهردشت 

 چوار 3,287 3,547 3,695 ایالم

 هلیالن -شیروان  907 1,024 1,067 چرداول 

ظرفیت مربوط به خرید کتاب های درسی به صورت آزاد در هر شهرستان که در جداول ارائه شده است، مربوط به سال های 

 .گذشته می باشد و ممکن است اندک تفاوتی با سال جاری داشته باشد

  

  

 ظرفیت آمار فروش کتاب در مدارس استان ایالم

 شهرهای مجاور  نهم هشتم هفتم شهر

 چوار 3,287 3,547 3,695 ایالم

 هلیالن -شیروان  907 1,024 1,067 چرداول 

 زرین آباد  -موسیان  822 894 931 دهلران 

 - 292 357 372 ملکشاهی

 - 425 479 499 مهران

  

  

 ظرفیت آمار فروش کتاب در مدارس استان بوشهر 

 شهرهای مجاور  نهم هشتم هفتم شهر

 آبپخش  -شبانکاره   3,057 3,380 3,521 برازجان 

 بردخون 773 876 912 بندر دیر



 

 
 

 4,446 5,081 5,293 بوشهر 
بندر   -ساحلی    -خارک  

 ریگ 

 دلوار  1,080 1,195 1,244 تنگستان

 کاکی  1,112 1,243 1,295 خورموج 

 - 1,040 1,287 1,341 كنگان 

  

 اخبار مرتبط با کتاب های درسی 

 آموزان استان همدان ثبت سفارش شد های درسی دانشدرصد کتاب ۷۷

درصد دانش آموزان استان خبر داد و   ۷۷مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از ثبت سفارش کتاب های درسی حدود  

درصد ثبت سفارش صورت    ۶۴م نظری  درصد و متوسطه دو  ۶۳درصد، متوسطه اول    ۸۷گفت: در دوره ابتدایی بیش از  

 .گرفته است

 .درصد ثبت سفارش انجام شده است  ۵۱درصد و کاردانش    ۵۴محمود نقوی« افزود: در رشته های فنی و حرفه ای بیش از  »

(  وی با بیان اینکه ثبت سفارش کتب درسی برای دانش آموزان میان پایه )دوم تا ششم ابتدایی، هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم

خردادماه ادامه داشت، تصریح کرد: ثبت سفارش کتب درسی برای دانش آموزان پایه اول    ۳۱فروردین آغاز شد و تا   ۲۸از  

 .شهریور ادامه دارد ۱۱ابتدایی، هفتم و دهم متوسطه از پنجم تیرماه شروع شده و تا 

 منتشر شد  1401-1402نسخه الکترونیکی کتب درسی سال 

الکترونیکی تحصیلی  کتاب (PDF) فایل  سال  درسی  کتاب  1401-1402های  پایگاه  و  در  پژوهش  سازمان  درسی  های 

 .مندان قرار گرفتریزی آموزشی منتشر شد و در اختیار عالقه برنامه

را از    1401-1402های درسی سال تحصیلی  کتاب (PDF) معلمان، دبیران، کارشناسان و والدین می توانند فایل الکترونیکی 

 .به صورت رایگان دریافت و استفاده کنندCHAP.SCH.IR  های درسی به نشانی بپایگاه کتا 

با قابلیت برقراری پیوند )لینک( بین فهرست مطالب کتاب درسی با صفحات داخلی و همچنین برقراری پیوند  PDF این فایل

با نشانی محتوای الکترونیکی مرتبط جهت تسهیل و تسریع در دسترسی  (QRcode) بین شمایل )آیکون( رمزینه پاسخ سریع

 .به محتوا ارائه شده است

  

 خالصه مطلب

http://chap.sch.ir/


 

 
 

و یا سامانه فروش و توزیع   خرید کتاب های درسی به صورت آزاد  مقاله تالش نمودیم تا اطالعاتی در رابطه با نحوه  در این

مواد آموزشی را به دانش آموزان و اولیای عزیز و نیز مسئوالن مدارس ارائه نماییم. همانطور که مطالعه کردید، انجام خرید 

رسی نیز یکی از راه های خرید کتاب می باشد که نیازی به ثبت نام در سامانه ای با مراجعه به نمایندگی فروش کتاب های د

خاص و درج اطالعات ندارد. متقاضیان خرید کتاب درسی تک جلدی آزاد می توانند با مراجعه به نمایندگی فروش کتاب های  

از جمله تقویم سفارش کتاب درسی و نکاتی  درسی به راحتی تمامی کتب مورد نیاز خود را تهیه نمایند. عالوه بر آن، مواردی  

 .که باید مورد توجه قرار دهید در این مقاله به دقت تشریح شده است

پس از مطالعه دقیق این مقاله، چنانچه با سوال و یا اشکالی مواجه شدید می توانید با کارشناسان ما در مجموعه ایران تحصیل  

ما کامنت بگذارید. سواالت شما در سریع ترین زمان ممکن از سوی کارشناسان  تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید برای  

 .ما پاسخ داده خواهند شد

  

 


