
 

 
 

irtextbook.com + آموزان دانش درسی کتاب نام ثبت سامانه به ورود 

 در چندین سال اخیر، نحوه خرید کتاب کامال متفاوت شده است و دانش آموزان باید از طریق سایت
irtextbook.ir  نسبت به تهیه کتاب اقدام کنند. این سامانه، برای تسهیل فروش و توزیع مواد آموزشی و کتاب

های درسی طراحی شده است که تحت نظارت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی می باشد. دانش 

ب درسی خود اقدام کرده کتا از طریق سمانه ثبت نام کتاب درسی، نسبت به خرید آموزان باید حتما در زمان مقرر

و هزینه آن را نیز پرداخت نمایند. آن ها برای ثبت نام و خرید کتاب باید مراحلی را طی کنند که در ادامه آن ها 

  .را بیان خواهیم کرد

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید کتاب درسی تهیه کنید و یا فرزند شما به کتاب درسی نیاز دارد، 

مراجعه کنید. برای آشنایی با نحوه و زمان ثبت نام کتاب  irtextbook.ir مان تعیین شده به سایتحتما در ز

درسی، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با زمان ثبت نام، نحوه ثبت 

  .ا عزیزان بیان خواهیم کردنام، نحوه پرداخت هزینه و .... بدانید را به طور کامل به شم

  

  

 :اطالعیه

 .مراجعه کنند irtextbook.ir سایت به باید درسی کتاب نام ثبت سامانه داوطلبان برای ورود به

  

  

  



 

 
 

 irtextbook معرفی سامانه

ه همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، شما دانش آموزان عزیز برای تهیه و خرید کتاب دیگر نیازی نیست تا ب

مراجعه کرده و کتاب  irtextbook.ir صورت حضوری مراجعه کنید. بلکه، می توانید از طریق اینترنت به سایت

درسی پایه تحصیلی خود را تهیه کنید. این سمانه، به منظور تسهیل خرید کتاب های درسی توسط اداره کل 

ت تا بدانید که زمان ثبت نام هر یک از الزم به ذکر اس .طراحی شده است نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی،

پایه های تحصیلی با یکدیگر متفاوت می باشند. لذا، باید ابتدا اطالعات دقیقی در رابطه با زمان ثبت نام پایه 

اما، اگر به هر دلیلی نتوانستید در زمان مقرر  .تحصیلی خود دریافت نموده و سپس نسبت به ثبت نام اقدام کنید

قدام کنید، نگران نباشید. زیرا، می توانید از طریق مقاله زیر برای ثبت نام کتاب درسی خود اقدام برای ثبت نام ا

  .کنید

  

  

 . ، بر روی لینک زیر کلیک کنیدجاماندگان از ثبت نام کتاب درسی برای مطالعه مقاله

  

  

  زمان ثبت نام کتاب های درسی مقاطع مختلف

 تقویم زمانی سفارش کتاب های درسی

 عنوان فعالیت

  

 دوره تحصیلی

  

 شروع
 پایان

  

  
پایه های تحصیلی 

)استثنائی( ،  2آمادگی

 1401فروردین  28

  

 1401خرداد  21

https://irantahsil.org/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%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-%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d8%9f/


 

 
 

ثبت سفارش گروهی و 

 انفرادی

  

)استثنائی(،  2اول

)استثنائی(، اول  3اول

تکمیلی )استثنائی(، 

دوم تا ششم، هشتم و 

نهم، یازدهم و 

 دوازدهم

 1آمادگی

 1)استثنائی(،اول

)استثنائی(، اول 

مقدماتی)استثنائی(، 

 پایه اول ابتدایی

  

 1401شهریور  11 1401تیر  5

پایه های تحصیلی 

            هفتم، دهم
 1401شهریور  11 1401تیر  5

 اصالح سفارش

تمامی دوره های 

 تحصیلی

  

 1401شهریور  31 1401تیر  12

 توزیع منطقه به مدرسه

  

تمامی دوره های 

 تحصیلی

  

 1401شهریور  31 1401شهریور 10



 

 
 

توزیع مدرسه به 

 آموزدانش

  

تمامی دوره های 

 تحصیلی

  

 1401مهر  1 1401شهریور  14

  

آموزان و اولیاء آنان، در صورتی که قصد ثبت سفارش انفرادی را داشته باشند، الزم به ذکر است تا بدانید که دانش

رمز "آموز، برای آموز، نام کاربری و شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانشباید از کد ملی دانش

آموزان دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه کتاب های درسی دانش .ورود به سامانه استفاده کنند "عبور

دوم شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش، رشته معارف اسالمی و کتاب های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه 

 .آموزان استعدادهای درخشان، از طریق مدرسه محل تحصیل توزیع می شودویژه دانش

  

 irtextbook.com ر سامانهد نحوه ثبت کد ملی و شماره سریال شناسنامه

در این قسمت همراه ما باشید تا نحوه ثبت کد ملی دانش آموز و شماره سریال شناسنامه را بررسی کنیم. برای 

این کار نیاز است که دانش آموزان یا مدیران ابتدا به سامانه مراجعه کرده و ثبت اطالعات اولیه را که شامل نام 

ود انجام دهند. توجه داشته باشید که سریال شناسنامه همان رمز عبور خواهد کاربری و سریال شناسنامه می ش

طبق مراحل زیر انجام می  irtextbook.com نحوه ثبت کد ملی دانش آموز و شماره سریال شناسنامه .بود

 .شود

س مرورگر، در قسمت آدر irtextbook.com در ابتدا باید به آدرس سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی

  .را انتخاب کنید« سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی : ورود به سامانه » مراجعه کنید. سپس، گزینه 

  

  



 

 
 

 

  

  

در این مرحله می توانید به راحتی کد ملی و شماره سریال شناسنامه خود را وارد کرده و سپس با کلیک بر روی 

  .وارد سایت شوید« ورود » گزینه 

  



 

 
 

 

  

  

ه الزم به ذکر است تا بدانید که اگر شماره سریال شناسنامه شما صحیح نباشد و به اشتباه در سامانه سناد ثبت شد

 .باشد، باید برای حل مشکل به مدرسه محل تحصیل خود مراجعه کنید

  



 

 
 

  irtextbook نحوه ثبت نام در سامانه

 یا irtextbook.com شما دانش آموزان عزیز جهت ثبت کتاب های درسی خود می توانید به سامانه های

irtextbook.ir اگر هر یک از  .مراجعه کرده و فرآیند ثبت سفارش های کتاب های درسی خود را انجام دهند

انید هزینه کتاب را به مدیر شما دانش آموزان عزیز نتوانید ثبت سفارش کتاب های خود را انجام دهید، می تو

مدرسه پرداخت کنید تا برای شما ثبت کتاب را به صورت اینترنتی انجام دهد. اما، اگر می خواهید که خودتان 

 :این کار را انجام دهید، باید مراحلی را با دقت و به خوبی طی کنید که این مراحل، به شرح زیر می باشند

 irtextbook در سایت راهنمای تصویری ثبت نام کتاب درسی

را انتخاب کنید. « ورود دانش آموزان » شده و گزینه  irtextbook در بخش اول، شما عزیزان باید وارد سایت

کلیک « ورود » سپس، باید کد ملی خود و شما سریال شناسنامه خود را به درستی وارد کرده و بر روی گزینه 

  .کنید

  



 

 
 

 

  

پس از انجام اقدامات باال، شما عزیزان وارد صفحه اصلی سایت می شوید که در این میان باید از منوی باال سمت 

  .گشته و بر روی آن کلیک کنید« ثبت سفارش » راست، به دنبال گزینه 

  

  



 

 
 

 

  

  

شی مخصوص خود را ) متناسب با پایه تحصیلی خودتان ( انتخاب کرده در این بخش شما عزیزان باید بسته آموز

ثبت سفارش و » کلیک نمایید. سپس، باید گزینه سبز رنگ یعنی « انتخاب درگاه بانکی » و بر روی عبارت 

  .را انتخاب نموده و هزینه کتاب های درسی خودتان را پرداخت نمایید« پرداخت 

  

  



 

 
 

 

  

  

  irtextbook پرداخت هزینه کتاب های درسی از طریق سامانه

توجه داشته باشید که تمامی هزینه ها به صورت اینترنتی و با استفاده از کارت های عضو شبکه شتاب پرداخت 

 .انید وارد سامانه شده و اطالعات کارت خود را جهت پرداخت وارد نماییدخواهد شد. برای پرداخت هزینه ها می تو

در مرحله آخر نیز یک کد پیگیری به شما داده می شود که با استفاده از آن امکان تکمیل کردن سفارش وجود 

تلفن همراه صادر کرده و پیامکی نیز به شماره ” شماره پیگیری” خواهد داشت. در نهایت سامانه کدی را به عنوان 

اگر هم پس از پرداخت  .ثبت شده در سامانه ارسال می کند که به منزله تکمیل فرآیند ثبت سفارش می باشد



 

 
 

قصد تغییر رشته و یا ترک تحصیل را داشتید این امکان وجود دارد که از گزینه اصالح سفارش تغییرات الزم را 

 .اعمال نمایید

انجام ” سناد“درسی دانش آموزان بر اساس اطالعات موجود در سامانه  با توجه به این که ثبت سفارش کتاب های

می پذیرد، مدارس می بایست آخرین وضعیت اطالعات تحصیلی و شناسنامه ای دانش آموزان را در سامانه مذکور 

طریق  ، از”فروش و توزیع مواد آموزشی“به روز رسانی کرده باشند. توجه داشته باشید که ورود مدارس به سامانه 

 .سامانه سناد صورت می گیرد

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدسامانه سناد جهت ورود به

  

  

 مشکالت رایج سامانه ثبت نام کتاب درسی

هم اکنون که به طور کامل با این سامانه آشنا شدید، بهتر است بدانید که در برخی از اوقات ممکن است که در 

 irtextbook هنگام ورود به این سامانه با مشکاتی رو به رو شوید. در واقع، اغلب دانش آموزان در هنگام ورود به

  :، شامل موارد زیر می باشندبا مشکالتی رو به رو می شوند. برخی از رایج ترین آن ها

  اگر که یک دانش آموز برای سال جاری در سامانه سناد دانش آموزی ثبت نام نکرده باشد، نمی تواند با

وارد نمودن اطالعات خود به ثبت سفارش کتاب های درسی بپردازد. بنابراین برای حل این مشکل باید 

 .به مدرسه محل تحصیل دانش آموز مراجعه کند

 ثبت سناد سامانه در اشتباه به و نبوده صحیح آموز دانش شناسنامه سریال شماره ین ممکن استهمچن 

 .باشد می مشکل حل راه وی تحصیل محل مدرسه به مراجعه نیز شرایط این در که باشد شده

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af/


 

 
 

  

 جدیدترین اخبار پیرامون خرید کتاب درسی

 آموزاننام کتاب درسی دانشتمدید فرصت ثبت

 تاریخ از پایه میان آموزاندانش درسی هایکتاب سفارش ریزی آموزشی گفت: ثبتمعاون سازمان پژوهش و برنامه

 .شد تمدید ۱۴۰۱ شهریورماه ۱۰ تا مرداد ۲۲

 های درسی دانش آموزان از شهریورتوزیع کتاب

معاون توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی اداره کل آموزش و 

 .شود می آغاز شهریور ۱۰ از ایالمی آموزان دانش درسی هایکتاب توزیع گفت: ایالم استان پرورش

 درصد کتاب های درسی چاپ شده است ۸۰

 ریزی برنامه جدید تحصیلی سال برای درسی کتب کمبود مشکل نشدن تکرار برای: گفت پرورش و آموزش وزیر

 .ده به چاپ رسیده استآین سال درسی کتب از درصد ۸۰ تاکنون و گرفته صورت خوبی های

  

  

 :اطالعیه

تمامی دانش آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه می توانند در موعد مقرر به 

مراجعه نموده و با پرداخت اینترنتی هزینه کتاب های درسی  rtextbook.ir یا irtextbook.com سامانه

 .مورد نظر، سفارش خود را به ثبت برسانند

  



 

 
 

  

 خالصه مطلب

آشنا کنیم. به یاد  irtextbook مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با سامانه ما در این

داشته باشید که حتما تمامی مراحل ذکر شده را به دقت انجام دهید و در انتها حتما شماره پیگیری را یاد داشت 

کنید، ممکن است نتوانید کتاب درسی خود را نمایید. زیرا، اگر این کد پیگیری را فراموش کنید و یا یادداشت ن

دریافت کنید. اگر در این زمینه سوالی دارید و یا به کمک نیاز دارید، می توانید از همکاران ما یاری بخواهید. برای 

برقراری ارتباط با همکاران ما کافی است تا در زیر این مقاله کامنت بگذارید و یا با شماره های تماس ما، تماس 

  .فرمایید. همکاران ما در اسرع وقت به شما عزیزان پاسخ داده و شما را یاری خواهند کرد حال

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

  

 پادکست صوتی مقاله
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