
اول ابتدایی یکی از از بهترین سال های تحصیلی می باشد ویرا کودک وارد یک محیط آموزشی می شود و اگر شما  

برنامه ریزی خاص خواص و منظم بتواند کودک خود را به تحصیل و درس عالقه مند کنید بخش اعظمی از آینده وی  

زمان با انجام ثبت نام حضوری در مدارس، مدیران  ، هم های گذشتهرا تضمین کرده اید. الزم به ذکر است بدانید در سال

کردند. پس از آموزان و تعداد آنان را یادداشت و هزینه خرید کتاب را از دانش آموزان دریافت میها نام دانشدبستان

د. اما در حال توانستند نسبت به دریافت کتاب خود اقدام نماینآموزان میها به مدارس، در زمان مقرری دانشتوزیع کتاب 

 .اقدام کنند کالس اول دبستانسفارش کتاب درسی حاضر خانواده ها باید برای 

در ادامه بهتر است بدانید قبل از شروع سال تحصیلی باید برای خرید کتاب درسی دبستان اقدام کنید. بسیاری از افراد بر  

این باور هستند که ثبت نام کتاب های درسی پایه اول ابتدایی کار سختی است اما ما قصد داریم در این مقاله تمام مراحل 

 .ام کتاب های درسی پایه اول ابتدایی را به صورت متن و تصویر شما آموزش دهیمثبت ن

از سوی دیگر زمان دقیق ثبت نام را هم را به شما اعالم خواهیم کرد تا شما بتوانید با اطمینان کامل برای ثبت نام کتاب  

رش کتاب های اول دبستان مطلع شوید بهتر  درسی پایه اول دبستان اقدام نمایید. اگر قصد دارید از هزینه ثبت نام و سفا 

است بدانید که یک بخش از این مقاله به هزینه ثبت نام کتاب درسی اختصاص داده می شود. در نهایت پیشنهاد می کنیم  

 .برای آشنا شدن با تمام موارد ذکر شده تا پایان این مقاله با ما در وب سایت ایران تحصیل همراه باشید

 

 اطالعیه 

 ۱۴۰۱شهریور ماه سال  ۱۱الی  ۱۴۰۱تیر ماه سال   ۵افراد می توانند به صورت انفرادی و گروهی از تاریخ تمامی 

 برای ثبت نام کتب درسی پایه اول ابتدایی اقدام کنند

 

 خرید کتاب درسی دبستان 
این وظیفه از   خرید کتاب درسی دبستان در وهله اول بر عهده تمامی مدارس ابتدایی سراسر کشور گذاشته شده است.

نیز   طرف آموزش و پروش بر عهده مدیران تمامی مدارس گذاشته شده است. دانش آموزان واجد شرایط مدارس شاهد

های  برخی از والدین ممکن است حساسیت  .توانند با در زمان مقرر، در سامانه ثبت نام شاهد اول ابتدایی ثبت نام کنندمی

را خودشان به   خرید کتاب درسی دبستانخاص خود را در رابطه با تحصیل فرزندشان داشته باشند و به همین دلیل 

 .صورت فردی انجام دهند

رود  خوشبختانه در سامانه فروش و توزیع کتب آموزشی امکان این خرید به صورت تکی وجود دارد. بنابراین، پس از و

توانند برای خرید کتاب مورد نیاز خود اقدام کنند. در ادامه  والدین به سامانه مذکور و طی کردن مراحل مورد نظر می 

ممکن است با دیدن سفارش کتاب درسی کالس اول این سؤال برایتان پیش آمده باشد چگونه باید کتابها را سفارش داد؟  

ه کرد؟ و یا نحوه سفارش کتاب درسی کالس اول دبستان به چه صورتی به کدام سامانه جهت خرید کتاب باید مراجع

 .است؟ برای این که به پاسخ این سه سوال دست پیدا کنید پیشنهاد در ادامه با ما همراه باشید

 

 

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید   مدارک الزم برای ثبت نام کالس اولبرای کسب اطالعات از 
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 نکات مهم در مورد خرید کتاب درسی 
اند متأسفانه برخی از والدین در هنگام ورود به سامانه و ثبت سفارش کتاب درسی اول دبستان با مشکالتی روبه رو شده 

ها در ادامه اشاره خواهیم کرد. در ابتدا الزم است این نکته را متذکر  حل آنکه برخی از این مشکالت و همچنین راه

کتاب درسی دبستان به مراکز کافی نت ها را  خریدع والدین برای شویم که مدیران مدارس به هیچ عنوان حق ارجا 

توانند در سامانه مورد نظر ثبت نام نمایند.  می نخواهند داشت. بنابراین چنانچه اولیایی خود مایل به انجام این کار باشند

باشد. توصیه  بوط مییکی از مشکالت سفارش کتاب درسی اول دبستان به مرورگر مورد نظر جهت ورود به سامانه مر

 .نماییم از مرورگر فایرفاکس برای ورود به سامانه فروش و توزیع کتاب های آموزشی استفاده نمایدمی

هوشمند و یا تبلت نمی توان برای خرید کتاب درسی دبستان اقدام کرد   این نکته را در نظر داشته باشید با استفاده از تلفن

ا تلفن هوشمند و تبلت برای کاربران وجود ندارد. در نتیجه ورود به سامانه فقط با در واقع امکان ورود به سامانه ب

پذیر است. با توجه به وارد نمودن اطالعات هویتی و همچنین استفاده از سیستم کامپیوتر و لپ تاپ برای کاربران امکان

اتباع خارجی    سی اول دبستان شوند. توانند وارد سامانه سفارش کتاب درلزوم آن جهت ثبت نام ، اتباع خارجی نمی

رقمی )کد اتباع خارجی( است استفاده کنند و بدین   6جای وارد نمودن شماره سریال شناسنامه، از شماره   توانند بهمی

 .صورت در آنجا سفارش خود را به ثبت برسانند

 

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید نام در کالس اول ابتدایی سن ثبت جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 

 سامانه سفارش کتاب درسی کالس اول دبستان 
دارند، هر ساله شاهد   سفارش کتاب درسی کالس اول دبستانبا توجه به مشکالتی که والدین به دلیل عدم اطالع از نحوه 

مشکالت فراوانی از سوی اولیا هستیم که متأسفانه در صورت عدم مؤفقیت خرید کتاب درسی دبستان با مشکالت  

کتاب درسی اول دبستان به صورت فردی به خاطر داشته   فراوانی مواجه شده اند. نکته مهم را در رابطه با سفارش

باشید که تفاوتی نمی کند شما کتب خود را به صورت فردی خریداری نموده باشید و یا اینکه این کار را به مدیران  

 .مدارس سپرده باشید

مناطق مورد نظر و پس  در ادامه بهتر است بدانید در هر دو صورت، توزیع کتب از طرف آموزش و پرورش به اداره 

بنابراین، در نحوه تحویل کتاب درسی ، تفاوتی در رابطه با    از آن، این کتب به مدارس هر منطقه تحویل داده می شود.

نحوه خرید کتاب درسی دبستان وجود نخواهد داشت. در نهایت اگر تصمیم دارید برای سفارش کتاب درسی کالس اول  

 .مراجعه کرد irtextbook.ir دانید برای این کار باید به سامانهدبستان اقدام کنید بهتر است ب

 

 اطالعیه 

مراجه کنید، برای ورود به سامانه بر روی  irtextbook.ir برای سفارش کتاب درسی کالس اول دبستان باید به سامانه 

 لینک قرمز رنگ کلیک کنید 

 

 چه زمانی می توان اقدام به سفارش کتب درسی کالس اول کرد؟ 

یکی از مهمترین مواردی که باید به آن توجه کنید زمان ثبت نام کتاب های درسی پایه اول ابتدایی است. توجه داشته  

باشید که این مساله از طریق سامانه فروش و توضیع مواد آموزشی مشخص می گردد. اما حال که در این محتوا حضور  

دارید بهتر است بدانید که زمان ثبت نام کتاب های درسی پایه اول ابتدایی توسط این سامانه اعالم شده است و تمامی  

https://irantahsil.org/?p=91107&preview=true
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برای   ۱۴۰۱شهریور ماه سال  ۱۱الی  ۱۴۰۱تیر ماه سال  ۵خ افراد می توانند به صورت انفرادی و گروهی از تاری

ثبت نام کتب درسی پایه اول ابتدایی اقدام کنند. این نکته را در نظر داشته باشید تاریخ اعالم شده تنها مربوط به کتاب  

 .دام کنندهای درسی پایه اول ابتدایی نمی باشد و تمامی پایه ها می توانند برای خرید کتاب در این تاریخ اق

 

  زمان ثبت سفارش کتاب درسی

 پایان  شروع پایه تحصیلی  عنوان فعالیت 

ثبت نام گروهی و  

 انفرادی 

 آمادگی تکمیلی )پیش دبستان استثنائی( 

1401/01/28 1401/03/21 

 پایه دوم تا ششم ابتدایی )عادی و استثنایی( 

 پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه 

 نهم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای استثنایی پایه هشتم و 

پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه )نظری، فنی حرفه 

 ای و کاردانش(

 پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه ای استثنایی 

 آمادگی مقدماتی )پیش دبستانی استثنایی(
1401/04/05 1401/06/11 

 ابتدایی )عادی و استثنایی( پایه اول دوره 

 پایه هفتم دوره اول متوسطه 

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

 پایه دهم دوره دوم متوسطه 

 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 
توزیع مدرسه به دانش  

 1401/07/01 1401/06/12 تمامی دوره های تحصیلی  آموز

 

 ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱پایه اول ابتدایی نحوه ثبت نام کتاب های درسی 
در این بخش از مقاله قصد داریم نحوه ثبت نام کتاب های درسی پایه اول ابتدایی را با استفاده از متن و تصویر به شما  

را در گوگل جستجو کنید و وارد این سایت شوید. در ادامه با  irtextbook.ir اموزش بدهیم. در اولین گام باید عبارت

شابه با تصویر زیر مواجه خواهید شد. در این قسمت از کار باید بر روی گزینه ورود دانش آموزان کلیک  صفحه ای م

 .کنید



[caption id="attachment_111828" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نحوه ثبت نام کتاب های درسی پایه اول ابتدایی

 

شده است را تکمیل کنید. در قسمت اول باید کد ملی و شماره   1با عدد شماره  در این بخش از کار باید قسمت هایی که

 .سریال شناسنامه را وارد نمایید در قسمت دوم نحوه وارد کردن شماره سریال را به شما اموزش داده است

 



[caption id="attachment_111829" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ثبت نام کتاب های درسی

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید وارد قسمت جدیدی از کار شده اید و در این بخش باید بر روی گزینه  

فروش و توزیع مواد آموزشی کلیک کنید. در ادامه باید با استفاده از بخش ورود به سامانه فروش برای ثبت نام کتب  

ت درخواست کرده است را تکمیل کنید، با تکمیل فرم میتوانید به مرحله بعد  اقدام نمایید. در ادامه باید مواردی که سای

 .بروید

 



[caption id="attachment_111830" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]خرید کتاب درسی کالس اول دبستان

 

کار تنها کافی است بعد از انتخاب کتاب های  حال زمان آن فرا رسیده است تا سفارش خود را نهایی کنید. برای انجام این 

سال تحصیلی بانک مورد نظر را انتخاب کنید و بر روی گزینه ثبت سفارش و پرداخت کلیک نمایید. توجه داشته باشید  

 .مرحله پایانی هم مربوط به پرداخت است که باید آن را با کارت بانکی خود انجام دهید

 

 اطالعیه 

 هزار تومان می باشد  53الی  36حدود به  1401تان در سال مبلغ کتاب درسی اول دبس

 



 

 

 هزینه ثبت نام کتاب های درسی پایه اول ابتدایی 

یکی از موارد مهم که باید در این مقاله به آن پرداخته شود هزینه ثبت نام کتاب های درسی پایه اول ابتدایی می باشد.  

 .تومان می باشد 53000الی  36000حدود به  1401توجه داشته باشید این هزینه در سال 

 

 

 صورت آزاد خرید کتاب اول دبستان به 

اگرچه بیشتر دانش آموزان تصور می کنند که تنها راه دریافت کتب درسی به صورت مستقیم و از مدرسه است؛ اما این 

صیلی و به صورت آزاد نیز امکان نیز وجود دارد که دانش آموزان بتوانند کتب درسی خود را قبل از آغاز سال تح 

سفارش دهند. امروزه فروشگاه های مختلفی هستند که به صورت آزاد از دانش آموزان سفارش کتاب می گیرند. برای 

 .درسی به صورت آزاد محدودیت زمانی نیز وجود نخواهد داشت  خرید کتابرت

 

 

 اخبار پیرامون سفارش کتاب درسی کالس اول دبستان 

 .های درسی در برنامه شاد برای افرادی که در تهران ساکن هستند فراهم شد سفارش کتاب نام و امکان ثبت



تن کاغذ صرفه  3بر اساس وزارت آموزش و پرورش با ثبت نام اینترنتی برای دریافت کتاب های تحصیلی در مصرف 

 .جویی صورت گرفت

پایه های ورودی   ثبت نام کتاب های درسی بر اساس اعالم مدیر کل نظارت بر نشر و مواد آموزشی سازمان پژوهش،

توانند برای ثبت نام کتاب های درسی دانش آموزان   تیر ماه شروع خواهد شد و مدیران مدارس می 5اول ابتدایی، از 

 .اقدام کنند

 

 

 1402-1401لیست کتاب های درسی اول دبستان 

این قسمت همراه ما باشید تا اطالعات الزم را در اگر از لیست کتب درسی اول دبستان اطالعات کافی را ندارید، در 

 .اختیار شما قرار دهیم

 :این لیست شامل موارد زیر می شود

 

 فارسی  •
 نگارش  •
 ریاضی  •
 علوم تجربی  •
 قرآن  •

 .در برخی وبسایت ها حتی امکان دریافت نسخ الکترونیک نیز وجود خواهد داشت

 

 .مطلب کلیک کنید  pdfبرای دانلود 

 

 خالصه مطلب

مطمئنا تا قبل از مطالعه این مقاله اطالعات دقیقی نسبت به تاریخ ثبت سفارش کتاب درسی کالس اول دبستان در اختیار 

نداشته اید اما در حال حاضر می دانید که چگونه باید برای خرید کتاب درسی دبستان اقدام کنید. توجه داشته باشید در  

م در مورد خرید کتاب درسی در اختیار شما قرار داده شده است. از سوی  این مقاله اطالعات کاملی نسبت به نکات مه

 .دیگر سامانه سفارش کتاب درسی کالس اول دبستان را به شما معرفی کردیم

در مرحله بعد یک جدول از زمان ثبت سفارش کتب درسی هم قرار داده ایم تا شما بتوانید به راحتی برای تهیه کتب  

ام کنید. در ادامه بهتر از ذکر کنیم که تمام مراحل ثبت نام کتاب های درسی پایه اول ابتدایی با درسی مورد نظر خود اقد

تواند به شما کمک کند تا بدون مواجه شدن با  استفاده از متن و تصویر به شما آموزش داده شده است که این مسئله می

 .هیچ گونه مشکل به خرید کتاب های پایه مورد نظر خود بپردازید

هزینه ثبت نام کتاب ها را هم به شما اعالم کردیم که این مسئله می تواند به شما کمک کند تا اطالعات نسبتاً دقیقی در 

های مورد قیمت کتاب ها به دست بیاورید. در نهایت امیدواریم محتوای این مقاله بتواند در هنگام ثبت سفارش کتاب 

 .درسی به شما کمک شایانی کند
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