
 

 
 

ا پیشرفت تکنولوژی بسیاری از کارها با استفاده از اینترنت انجام می شود. در واقع اینترنت باعث شده است تا امروزه ب

مراجعه حضوری به ادارات روز به روز کاهش پیدا کند و این مسئله باعث می شود تا یک متقاضی برای انجام کار های 

دریافت سریال شناسنامه با کد ما قصد داریم در این مقاله نحوه خود زمان کمتری را صرف کند. الزم به ذکر است بدانید 

دانید در گذشته استعالم سریال شناسنامه قدیمی تنها در صورتی برای را به شما آموزش دهیم. همانطور که می ملی

ر کرده است چون اکثر کرد. اما این روزها شرایط تغییپذیر بود که فرد باید به اداره ثبت احوال مراجعه میمتقاضیان امکان

 .افراد به دریافت سریال شناسنامه از طریق اینترنت می پردازند

البته باید به این نکته اشاره کرد که اپراتورها هم تا به امروز تالش زیادی کردند تا بتوانند شرایط را برای کاربران خود 

طریق پیامک وجود دارد که کاربران به راحتی می آسان تر کنند. برای مثال روشی هم برای دریافت سریال شناسنامه از 

 .توان از طریق آن شماره سریال شناسنامه خود را دریافت کنند

در ادامه بهتر است ذکر کنیم تمام مراحل دریافت سریال شناسنامه از طریق اینترنت با استفاده از متن و تصویر آموزش داده 

توانید سریال مقاله را یک به یک با دقت انجام دهید شما هم به راحتی میخواهد شد. در نتیجه اگر مراحل موجود در این 

 .شناسنامه با کد ملی را دریافت کنید. در نهایت پیشنهاد می کنیم تا پایان این مقاله با ما در وبسایت ایران تحصیل همراه باشید

  

 اطالعیه

 شوید سامانه فروش و توضیع مواد آموزشی برای دریافت سریال شناسنامه با کد ملی باید وارد

  

 استعالم سریال شناسنامه قدیمی

در گذشته کتب درسی توسط مدرسه در اختیار دانش آموزان قرار می گرفت اما با گذشت زمان خرید کتاب به دانش آموزان 

ر دانش آموز باید در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی ثبت نام کند تا محول شد. همانطور که می دانید در حال حاضر ه

کتاب ها برای وی ارسال گردد. اما مشکلی وجود دارد که دانش آموزان را با چالش مواجه کرده است. شایان ذکر است 

بت نام کنند زیرا شماره بدانید بسیاری از دانش آموزان به علت تعویض شناسنامه در حال حاضر نمی توانند در سامانه ث

سریال هایی که در شناسنامه جدید ثبت شده است در با شماره شناسنامه های موجود در سامانه مغایرت دارد. به همین دلیل 

زمانی که یک دانش آموز برای ثبت نام در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی اقدام می کند با پیغام سریال شناسنامه 

 .ست مواجه می گرددصحیح وارد نشده ا

در ادامه بهتر است ذکر کنیم که برای رفع این مشکل باید برای استعالم سریال شناسنامه قدیمی اقدام کرد. بسیاری از افراد 

آگاهی کافی برای این کار را ندارند در نتیجه بهتر است تمام مراحل را با یکدیگر پیش برویم. اولین گام برای استعالم سریال 

قدیمی، ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی است که در پاراگراف بعد این مرحله را آموزش خواهید  شناسنامه

 .دید
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 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید سفارش کتاب درسی کالس اول دبستان جهت کسب اطالعات نسبت به

  

 دریافت سریال شناسنامه از طریق اینترنت

ورگر خود را باز کرده و در گوگل، عبارت برای به دست آوردن سریال شناسنامه از طریق اینترنت در گام اول باید مر

سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی را جستجو کنید. بعد از جستجو با چندین وب سایت مواجه می شوید که اولین سایت 

)سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی( می باشد. توجه داشته باشید که این مراحل در تصویر زیر قابل مشاهده است. بعد از 

ک بر روی عبارت سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی وارد سایت رسمی می شوید و می توانید مراحل استعالم سریال کلی

 .شناسنامه قدیمی را انجام دهید

  

 دریافت سریال شناسنامه با کد ملی
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همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید در حال حاضر وارد سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی شده اید و به راحتی 

انید برای دریافت سریال شناسنامه با کد ملی اقدام کنید. برای انجام این کار به محض ورود به سامانه باید بر روی می تو

در تصویر زیر مشخص شده است کلیک کنید تا صفحه مشابه با تصویر زیر  ۱گزینه ورود دانش آموزان که با عدد شماره 

ن صفحه شما به راحتی می توانید با استفاده از کد ملی و شماره سریال به طور کامل برای شما به نمایش در بیاید. در ای

شناسنامه به استعالم سریال شناسنامه بپردازید. در این بخش یک کادر وجود دارد که شما باید کد ملی دانش آموز در آن 

در کادر قرار دهید زیرا در این  وارد شود. این نکته را در نظر داشته باشید که خط تیره های بین اعداد به هیچ وجه نباید

 .صورت سامانه کد ملی شما را درست تشخیص نمی دهد

در مرحله بعد باید به سراغ وارد کردن شماره سریال شناسنامه جدید بروید. این نکته را در نظر داشته باشید که تنها شماره 

اید در کارد وارد گردد. در نتیجه سری حروف نمایش داده شده است ب ۳سریال شش رقمی که در تصویر زیر با عدد شماره 

رقمی شناسنامه وجود دارد به هیچ وجه نباید مورد استفاده قرار بگیرد. در نهایت می  6و اعدادی که قبل از شماره سریال 

توانید شماره سریال شش رقمی را در قسمتی که با عدد شماره چهار مشخص شده است وارد کنید و بر روی دکمه ورود 

 .یک نمایید تا وارد مرحله بعد شویدکل

  

  



 

 
 

 بدست آوردن سری و سریال شناسنامه

بعد از کلیک بر روی گزینه ورود صفحه جدیدی برای شما باز می شود باید کد ملی و سریال شناسنامه های جدید و همچنین 

 .کد امنیتی را در آن وارد کرده و بر روی دکمه ادامه کلیک کنید

  

 تکمیل فرم برای دریافت سریال شناسنامه از طریق اینترنت

شود که باید پارامترهای ه جدید برای شما باز میدر این قسمت از دریافت سریال شناسنامه از طریق اینترنت یک صفح

داخل آن را تکمیل کنید. درقت در تکمیل فرم را در اولویت قرار دهید زیرا اگر اطالعات صحیح وارد نشود مطمئنا با چالش 

ل زندگی، مواجه خواهید شد. مواردی که باید تکمیل کنید مربوط به دوره تحصیلی، پایه تحصیلی، شاخه، رشته، استان، مح

منطقه و حتی مدرسه می باشد. قابل ذکر است بعد از تکمیل این فرم باید بر روی گزینه ادامه کلیک کنید تا وارد مرحله 

 .بعدی کار شوید



 

 
 

  

 دریافت سریال شناسنامه از طریق پیامک

وانید با آخرین مرحله از کار مربوط به وارد کردن شماره تلفن همراه و کد امنیتی است، توجه داشته باشید به راحتی می ت

وارد کردن شماره تلفن خود، دریافت سریال شناسنامه از طریق پیامک را تجربه کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده 

کادر برای وارد کردن شماره تلفن همراه و کد امنیتی قرار دارد که باید شماره تلفن خود را در کادر مورد نظر  2می کنید 

هم به درستی در کادر قرار دهید. در ادامه بر روی گزینه تایید کلیک نمایید. شایان ذکر است وارد کرده و کد امنیتی را را

بدانید زمانی که بر روی گزینه تایید کلیک کنید سریال شناسنامه دانش آموز که توسط مدرسه در سامانه ثبت شده است به 

 .دشماره تلفن همراهی که شما در سامانه ثبت کرده اید پیامک خواهد ش



 

 
 

  

در انتها باید به این نکته اشاره کنیم که هر داوطلب باید بعد از دریافت شماره سریال شناسنامه که برای وی پیامک شده است 

ری کردن به مدرسه مراجعه کند و شماره سریال جدید را در اختیار مدرسه قرار دهد. از سوی دیگر دانش آموز بعد از سپ

 .این مراحل می تواند به ساده ترین شکل ممکن برای ثبت درخواست کتاب اقدام کند

  

 اطالعیه

شماره سریال شناسنامه بسیاری از دانش آموزان بعد از تعویض شناسنامه و دریافت شناسنامه جدید تغییر کرده است به همین 

 دارددلیل با شماره سریالی که در سامانه ثبت شده است مغایرت 

  

 اخبار پیرامون دریافت سریال شناسنامه با کد ملی



 

 
 

 ثبت سفارش اینترنتی کتب درسی پایه های مختلف اغاز شد

  .شهریور ادامه دارد۱۱های اول، هفتم و دهم که از پنجم تیرماه آغاز شده بود تا ثبت سفارش اینترنتی کتب درسی پایه

 امکان اصالح سفارش کتب درسی فراهم شد

آموزان فراهم تیر ماه امکان اصالح سفارش کتب درسی برای تمام دانش ۱۲گزارش خبرگزاری مهر از تاریخ  بر اساس

 .شده است

 خالصه مطلب

مطمئنا تا قبل از مطالعه این مقاله تالش زیادی برای بدست آوردن سری و سریال شناسنامه کرده اید. اما نمی دانستید به 

ل شناسنامه با کد ملی اقدام کنید. در این محتوا تمامی مراحل برای استعالم سریال شناسنامه توانید بر دریافت سریاراحتی می

توانید قدیمی با استفاده از متن و تصویر آموزش داده شده است. به همین دلیل بدون نیاز به مراجعه حضوری به راحتی می

میدواریم محتویات موجود در این مقاله بتواند به شما کمک دریافت سریال شناسنامه از طریق اینترنت انجام دهید. در نهایت ا

 .کند تا شماره سریال شناسنامه خود را دریافت کرده و برای ثبت درخواست کتب درسی اقدام نمایید

  

 


