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معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی:
جزئیات ثبتنام الکترونیکی کتب درسی اعالم شد /ثبتنام کتاب کالس اولیها از  ۲۳تیرماه

معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با بیان اینکه ثبتنام کتابهای پایههای دوم
تا ششم ابتدایی آغاز شده و تا  ۳۱خرداد ماه ادامه دارد ،گفت :ثبتنام کتابهای پایه اول دبستان نیز
از  ۲۳تیر آغاز میشود و تا  ۲۰شهریور ادامه دارد .
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس ،حسین طالیی زواره معاون پشتیبانی
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در جمع خبرنگاران در خصوص سامانه فروش و توزیع
مواد آموزشی و ثبتنام کتاب درسی دانشآموزان به آدرس  www.irtextbook.comاظهار داشت:
طی سالهای گذشته سامانه ثبتنام الکترونیکی کتابهای درسی فعالیت کرد که اقدام خوبی بود و
امسال هم این سامانه فعال خواهد بود.
وی با بیان اینکه سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی از امروز فعال شده است ،گفت :ثبتنام
کتابهای پایههای دوم تا ششم ابتدایی آغاز شده و تا  ۳۱خرداد ماه ادامه دارد که دانشآموزان و
خانوادهها میتوانند با وارد کردن کد ملی و شماره سلایر شناسنامه به ثبت نام کتب درسی بپردازند؛
ثبتنام کتابهای پایه اول دبستان نیز از  ۲۳تیرماه آغاز میشود و تا  ۲۰شهریور ماه ادامه دارد .
وی ادامه داد :ثبتنام کتابهای پایههای یازدهم و دوازدهم شاخه کاردانش و فنیوحرفه ای و رشته
معارف نیز امسال به صورت اینترنتی انجام میشود که البته امکان ثبتنام از  ۲۹اردیبهشت برای
آنها فعال خواهد بود.

طالیی زواره در خصوص دو مدل ثبتنام گروهی و انفرادی کتب درسی ،گفت :دانشآموزانی که
امکان ثبتنام اینترنتی کتب درسی را ندارند میتوانند از طریق مدرسه ،ثبتنام کتاب درسی را انجام
دهند.
وی با اشاره به این نکته که امسال نسخه کتابهای جدیدالتألیف را برای همه معلمان آن درسها
ارسال میکنیم ،ادامه داد :کتابهای پایه دوازدهم تولید محتوا شده است و تصویرگریشان تا خرداد
ماه انجام میشود.
معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با بیان اینکه کتابها  ۲درصد رشد قیمت
داشته است ،افزود :قیمت کتاب ها برای هر کد پیگیری چه به روش انفرادی و چه گروهی ،پیامک
میشود.
طالیی زواره همچنین درباره علت تأخیر ثبتنام الکترونیکی کتاب درسی گفت :اعالم عمومی برای
 ۲۰فروردین ماه نکرده بودیم؛ در هر حال سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی نیازمند تغییراتی بود
و اطالعات ما باید با سامانه سناد بهروز میشد .
وی کمترین قیمت کتاب های درسی را مربوط به کالس اول ابتدایی با قیمت یک دوره ۱۴۴۰۰
تومان اعالم کرد و افزود :قیمت دیگر دوره های ابتدایی را به ترتیب از پایه دوم تا ششم،۱۵۶۰۰ ،
 ۲۴۷۰۰ ،۲۰۹۰۰ ،۲۰۳۰۰،۲۰۴۰۰است.
انتهای پیام================================================/

پانا آموزش و پرورش مدرسه و دانش آموز
ثبتنام اینترنتی کتب درسی از امروز آغاز شد
شنبه  8اردیبهشت ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۷

تهران (پانا ) -معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی اعالم کردکه
سامانه فروش اینترنتی کتب درسی از امروز فعال شده است.

حسین طالیی زواره در جمع خبرنگاران اظهار کرد :امسال نیز مانند گذشته براساس تجارب درباره
فروش اینترنتی کتب درسی سامانهای را راهاندازی کردیم.
وی با بیان اینکه این سامانه امروز برای تمام دانشآموزان دوم تا ششم فعال شده است ،افزود:
دانشآموزان میتوانند با مراجعه به سامانه  irtextbook.comو وارد کردن کد دانشآموزی و
شماره سلایر شناسنامه ثبت سفارش کتاب خود را انجام دهند.
وی عنوان کرد :دانشآموزان پایههای  ۱۱و  ۱۲شاخه فنی و حرفهای و کاردانش و رشته معارف
نیز میتوانند در این سامانه وارد شوند و از  ۲۰اردیبهشت با فعال شدن سامانه ثبت سفارش کنند.
طالیی زواره گفت :دو نوع ثبت سفارش برای کتب درسی داریم؛ در ثبت سفارش گروهی
دانشآموزان به اینترنت دسترسی ندارند و در مدارس از طریق مدرسه ثبتنام گروهی میکنند.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی افزود :در روش ثبت
سفارش انفرادی دانشآموزان و اولیا مستقیم وارد سامانه میشوند و ثبت سفارش خود را انجام
میدهند.
وی عنوان کرد :امسال کتابهای نونگاشت و جدیدالتالیفی را به تمام مدارس ارسال میکنیم که در
مدرسه مورد استفاده قرار گیرند.
طالیی زواره با اشاره به اینکه امسال کاهش نرخ رشد قیمت داشتیم تصریح کرد :کتب درسی ساالنه
 ۷تا  8درصد رشد قیمت دارند که امسال با تدابیر اتخادشده قیمت پشت جلد کتب درسی کمتر از ۲
رشد افزایش قیمت دارند.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی اضافه کرد :برای اطالع از
قیمت کتاب با ورود به سامانه از طریق پیامک ،قیمتهای هر کتاب و کد رهگیری در اختیار عموم
قرار میگیرد.
وی در پاسخ به سوال پانا مبنی بر اینکه آیا امسال کتابهای شاخه فنی و حرفهای هم جدیدالتالیف
است ،گفت :کتب درسی پایه  ۱۲نونگاشت است و برخی مطالب کتابعلی درسی پایه  ۱۱نیز
اصالح جزیی دارد.
طالیی زواره از آماده شدن کتابهای درسی پایه دوازدهم خبر داد و اعالم کرد که تولید محتوای این
کتابها به پایان رسیده است و در حال آمادهسازی هستند.
وی در پاسخ به سوال پانا درباره علت تاخیر در آغاز ثبت سفارش کتابهای درسی در سامانه گفت:
سامانه قرار بود  ۲۰فروردین شروع به کار کند اما باید از سامانه سناد وب سرویس میگرفت و
زیرساخت آماده میشد که به دلیل به روز رسانی سامانه این تاخیر اتفاق افتاد.
طالیی زواره کمترین قیمت کتابها را در دوره ابتدایی عنوان کرد که قیمت پشت جلد کتب درسی در
پایه اول ابتدایی  ۱۴۴۰۰تومان ،پایه دوم  ،۱۵۶۰۰پایه سوم  ،۲۰۳۰۰پایه چهارم  ،۲۰۴۰۰پایه پنجم
 ۲۰۹۰۰و پایه ششم ۲۴۷۰۰است.
====================================================

معاون سازمان پژوهش آموزش و پرورش :
فروش اینترنتی کتابهای درسی آغاز شد
شناسه خبر - 4283053 :شنبه  8اردیبهشت ۱3:52 - ۱3۹۷
جامعه > آموزش و پرورش
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش آموزش و پروش اعالم کرد :امسال هم سامانه فروش اینترنتی را
داریم که از امروز فعال شده است و از کالس دوم تا ششم ابتدایی میتوانند وارد سامانه شوند .
به گزارش خبرنگار مهر ،حسین طالیی درباره نحوه ثبت نام و توزیع کتاب های درسی گفت :ما بنا بر سابقه ای
که داریم و بر اساس تجارب در خصوص فروش اینترنتی امسال هم سامانه فروش اینترنتی را داریم که از امروز
فعال شده است و از کالس دوم تا ششم ابتدایی می توانند وارد سامانه شوند و با وارد کردن کد دانش آموزی و
سریال شناسنامه و انجام پرداختی ها ثبت نام کنند .
وی اضافه کرد :امسال پایه های یازده و دوازدهم کاردانش و فنی حرفه ای ها و رشته معارف نیز اینترنتی
صورت می گیرد که البته از  2۹اردیبهشت برای آنها فعال می شود.
وی همچنین با اشاره به امکان ثبت نام گروهی و انفرادی دانش آموزان نیز بیان کرد :ما دو ثبت داریم .گروهی
که قادر نیستند به اینترنت وصل شوند می توانند گروهی از طریق مدرسه ثبت نام کنند .ثبت ثبت نام انفرادی نیز
بر جای خود است.
طالیی همچنین با اشاره به کتاب های نونگاشت نیز بیان کرد :امسال هم کتابهای نو نگاشت و جدید را برای همه
مدارس معلمان یک نسخه ارسال می کنیم .همچنین شاهد کاهش نرخ رشد قیمت هستیم و کتابها  2درصد رشد
قیمت داشت .
وی همچنین با اعالم اینکه قیمت کتاب ها برای هر کد پیگیری اس ام اس می شود بیان کرد :برای تک تک
کسانی که گروهی هم ثبت نام کنند هم اس ام اس می آید.
به گفته وی کتاب های پایه دکازدهم نیز تولید محتوا شده است و تصویرگری اش تا خردادی انجام می شود.

وی همچنین درباره اینکه آیا به تعداد معلم ها کتاب توزیع می شود یا مدارس بیان کرد :ما در شاخه ابتدایی همه
کتاب ها را در اختیار معلم می گذاریم اما در پایه دوازدهم عموما ما یک یری کتاب می فرستیم مدارس و آنها
در اختیار معلم ها می گذارند.
وی همچنین درباره علت تاخیر در زمان ثبت نام نیز گفت :ما اعالم عمومی برای  20فروردین نکرده بودیم اما
باید منتظر این می شدیم که سامانه فروش تغییراتس اعالم عمومی نکرده بودیم قرار بود بیستم شروع می کرد از
به روز شود.سناد سرویس می گیرفا به روز شود .
وی کمترین قیمت کتاب های درسی را مربوط به کالس اول ابتدایی یک دوره  ۱4400تومان اعالم کرد و
قیمت دیگر دوره های ابتدایی را به ترتیب از پایه دوم تا ششم 24۷00 ،20۹00 ،20300،20400 ،۱5۶00 ،اعالم
کرد .همچنین قیمت دوره کتاب های پایه دوازدهم به گفته وی قیمت گذاری نشده است.
========================================================================

آغاز سفارش اینترنتی کتابهای درسی دانشآموزان
معاون سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از ثبت سفارش اینترنتی کتابهای درسی دانشآموزان کالس دوم تا
ششم ابتدایی از امروز خبر داد .


 08اردیبهشت ۱۶:۱4 - ۱3۹۷

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ،حسین طالیی زواره درباره نحوه ثبت نام و توزیع کتابهای
درسی اظهار کرد :امسال هم سامانه فروش اینترنتی کتابهای درسی فعال است و دانشآموزان کالس دوم تا

ششم ابتدایی میتوانند از امروز وارد سامانه شوند و با وارد کردن کد دانشآموزی و سریال شناسنامه نسبت به
ثبت سفارش خود اقدام کنند.همچنین کتابهای درسی دانشآموزان پایه یازدهم و دوازدهم شاخه
فنیوحرفهای و رشته معارف اسالمی به صورت اینترنتی به فروش میرسد و سایت برای آنها از  2۹اردیبهشت
فعال میشود.
وی کمترین قیمت کتابهای درسی را مربوط به کالس اول ابتدایی و  ۱4400تومان دانست و گفت :قیمت
کتاب در سایر دورههای ابتدایی بدین ترتیب است :پایه دوم تا ششم،20۹00 ،20300،20400 ،۱5۶00 ،
24700.
به گزارش تسنیم ،ثبت سفارش کتابهای درسی دانشآموزان کالس اول دبستان ،پایه دهم شاخه فنیوحرفهای
و کاردانش و پایه دهم رشته معارف اسالمی نیز از  23تیر آغاز میشود.
=======================================================================

فعالیت سامانه ثبتنام اینترنتی کتابهای درسی از امروز آغاز میشود
معاون توسعه و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از آغاز به کار اینترنتی ثبت کتابهای درسی از
امروز  8اردیبهشت خبر داد .
به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه
خبرنگاران جوان؛ حسین طالیی معاون توسعه و پشتیبانی سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی در جمع خبرنگاران درباره نحوه ثبتنام و توزیع
کتابهای درسی برای سال تحصیلی آینده اظهار کرد :سامانه فروش
اینترنتی کتابهای درسی از امروز هشت اردیبهشت فعال شده و دانشآموزان از کالس دوم تا ششم ابتدایی
میتوانند با وارد کردن کد دانشآموزی و سریال شناسنامه ثبتنام اینترنتی برای کتابهای درسی سال آینده
خود را انجام دهند.

وی افزود :امسال ثبتنام کتابهای درسی پایه یازدهم و دوازدهم شاخه فنیوحرفهای و کاردانش ،همچنین
رشته معارف از  20اردیبهشت امکانپذیر است.
معاون توسعه و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تصریح کرد :امکان ثبتنام گروهی و انفرادی
دانشآموزان وجود دارد و افرادی که امکان دسترسی به اینترنت ندارند میتوانند ثبتنام خود را به طور گروهی
از سوی مدرسه انجام دهند.
قیمت کتابهای درسی به تفکیک مقاطع تحصیلی
طالیی درباره قیمت کتابهای درسی عنوان کرد :سال گذشته رشد هفت تا هشت درصدی قیمتها را شاهد
بودیم اما امسال با تدابیر در نظر گرفته شده قیمت کتابها افزایش  2درصدی داشته است.
وی درباره قیمت کتابهای درسی به تفکیک مقاطع تحصیلی گفت :کمترین قیمت کتاب مربوط به پایه اولیه
ابتدایی با مبلغ ۱4هزار و  400تومان است و بعد از آن دوم ابتدایی با قیمت ۱5هزار و  ،۶00کتاب سوم ابتدایی
با قیمت 20هزار و  ،300کتاب چهارم ابتدایی با قیمت 20هزار و  ،400پنجم ابتدایی با قیمت 20هزار و  ۹00و
ششم ابتدایی با قیمت 24هزار و  ۷00تومان به فروش میرسد.
معاون توسعه و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی درباره آمادهسازی کتابهای پایه دوازدهم
عنوان کرد :تولید محتوای کتابهای دوازدهم آماده شده است و در حال چاپ کتب هستیم.
طالیی درباره تاخیری که در فعالیت سامانه کتابهای درسی وجود داشت ،عنوان کرد :قرار بر این بود تا سامانه
زودتر شروع به کار کند اما زیرساختهای آن نیازمند به روز رسانی بود و بنابراین فعالیت سامانه ثبتنام
کتابهای درسی به تعویق افتاد.
انتهای پیام/
============================================================================
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آغاز ثبت نام اینترنتی کتب درسی مقطع ابتدایی از امروز  +قیمت کتب هر پایه
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از آغاز ثبت نام اینترنتی کتب درسی
کالسهای دوم تا ششم ابتدایی از امروز خبر داد .
به گزارش ایسنا ،حسین طالیی زواره درجمع خبرنگاران درباره نحوه ثبت نام اینترنتی کتب درسی توضیحاتی
ارائه و اظهارکرد :فروش اینترتی کتابهای درسی طی چند سال اخیر اجرا شده که تجربه خوبی برای ما داشت
و امسال این برنامه ادامه مییابد.
وی افزود :سامانه فروش کتابهای درسی از امروز فعال شده است و بر این اساس دانش آموزان پایه دوم تاششم
ابتدایی می توانند وارد سامانه  www.irtextbook.irشده و با وارد کردن مشخصات و طی مراحل پرداخت

اقدام به ثبت سفارش کتب خود کنند.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه امسال دانش آموزان پایههای
یازدهم و دوازدهم کاردانش و فنی حرفهای و همچنین رشته معارف نیز میتوانند به صورت اینترنتی اقدام به
ثبت سفارش کتب خود کنند گفت :سامانه برای این گروه از دانش آموزان از  2۹اردیبهشت ماه فعال میشود.
وی ادامه داد :عالوه بر امکان ثبت نام انفرادی ،مدارس نیز می توانند به صورت گروهی دانش آموزان خود را
ثبت نام کنند گفت :علت فراهم شدن این امکان این است که ممکن است در مناطقی اتصال به اینترنت سخت
باشد به همین خاطر مدارس میتوانند به صورت گروهی برای دانش آموزان خود ثبت نام کنند.
وی درباره کتب جدید التالیف وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی پیشرو نیز اظهار کرد :کتابهای
پایه دوازدهم جدید التالیف هستند .تولید محتوای کتب این پایه به اتمام رسیده و در حال آماده سازی فرآیند
چاپ این کتب هستیم .ما برای همه مدارس و معلمان مدارس کتب جدید التالیف یک نسخه از کتابها را به
مدارس ارسال خواهیم کرد.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره قیمت کتب درسی گفت :شاهد
کاهش نرخ رشد قیمت کتابهای درسی در سال جاری هستیم و نرخ رشد قیمت کتابها دوره ابتدایی امسال
حدود  2درصد بود .بر این اساس قیمت کتاب درسی پایه اول ابتدابی  ۱4400تومان ،قیمت کتاب دوم ابتدایی
 ۱5۶00تومان،پایه سوم  20300تومان ،پایه چهارم  20400تومان ،پایه پنجم 20۹00تومان و پایه ششم 24۷00
تومان است که در پشت جلد درج شده است.

فصل دوم  :خالصه خبر

 - ۱جزییات ثبت نام الکترونیکی کتب درسی اعالم شد /ثبت نام کتاب کالس اولی ها از  23تیرماه
فانوس نیوز  -اجتماعی  16 -ساعت پیش  -شنبه  8اردیبهشت  ،1397ساعت 42378160 - - 16:47
معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه ثبت نام کتاب های پایه های دوم تا ششم ابتدایی آغاز شده
و تا  ۳۱خرداد ماه ادامه دارد - ،گفت :ثبت نام کتاب های پایه اول دبستان ...

 - ۲معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی :جزییات ثبت نام الکترونیکی کتاب درسی اعالم شد /ثبت نام
کتاب کالس اولی ها از  ۲۳تیرماه
فارس  -اجتماعی  18 -ساعت پیش  -شنبه  8اردیبهشت  ،1397ساعت - - 14:56
معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه ثبت نام کتاب های پایه دوم تا ششم ابتدایی آغاز شده و تا
 ۳۱خرداد ماه ادامه دارد - ،گفت :ثبت نام کتاب های پایه اول دبستان نیز ...
42376087

صفحه بعد

2 1

 - ۱ثبت نام کتاب های ابتدایی به جز پایه اول آغاز شد
ایرنا  -اجتماعی  16 -ساعت پیش  -شنبه  8اردیبهشت  ،1397ساعت - - 17:00
معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از آغاز ثبت نام کتاب های درسی پایه های
دوم تا ششم ابتدایی خبر داد و با بیان اینکه ثبت نام تا  ۳۱خرداد ماه ادامه دارد - ،گفت:
42378362

 - ۲آغاز ثبت نام اینترنتی کتب درسی مقطع ابتدایی از امروز  +قیمت کتب هر پایه
وانا نیوز  -اجتماعی  16 -ساعت پیش  -شنبه  8اردیبهشت  ،1397ساعت - - 16:57
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ازآغاز ثبت نام اینترنتی کتب درسی کالس های دوم تا
ششم ابتدایی ازامروز خبر داد - .شده و با وارد کردن مشخصات و طی مراحل پرداخت ...
42378308

 - ۳جزییات ثبت نام الکترونیکی کتب درسی اعالم شد /ثبت نام کتاب کالس اولی ها از  23تیرماه
فانوس نیوز  -اجتماعی  16 -ساعت پیش  -شنبه  8اردیبهشت  ،1397ساعت - - 16:47
مع اون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه ثبت نام کتاب های پایه های دوم تا ششم ابتدایی آغاز شده
و تا  ۳۱خرداد ماه ادامه دارد - ،گفت :ثبت نام کتاب های پایه اول دبستان ...
42378160

 - ۴ثبت نام کتب درسی دانش آموزان آغاز شد
خبرگزاری دانشجو  -اجتماعی  16 -ساعت پیش  -شنبه  8اردیبهشت  ،1397ساعت - - 16:31
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی بعد از  ۳هفته بدقولی ،آماده ثبت نام کتب درسی دانش آموزان شد - .به گزارش گروه
اجتماعی خبرگزاری دانشجو" ۲8 ،بهمن ماه سال گذشته سازمان پژوهش و برنامه ریزی ...
42377929

 - ۵آغاز ثبت نام اینترنتی کتب درسی مقطع ابتدایی از امروز  +قیمت کتب هر پایه
ریشه  -اجتماعی  17 -ساعت پیش  -شنبه  8اردیبهشت  ،1397ساعت 42377040 - - 15:38
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از آغاز ثبت نام اینترنتی کتب درسی کالس های دوم تا
ششم ابتدایی از امروز خبر داد - .شده و با وارد کردن مشخصات و طی مراحل پرداخت ...

 - ۶گفت و گو معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
پانا  -سیاسی  17 -ساعت پیش  -شنبه  8اردیبهشت  ،1397ساعت - - 15:37
گفت و گو معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره ثبت نام اینترنتی کتب درسی با جمعی
از خبرنگاران برگزار شد - .زمان انتشار :شنبه  8اردیبهشت  ۱۵:۳۴ ۱۳۹۷گفت و گو معاون ...
42376950

 - ۷سامانه فروش کتاب های درسی از امروز فعال شده است
موج  -اجتماعی -

17

ساعت پیش  -شنبه  8اردیبهشت  ،1397ساعت - - 15:10

42376411

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت :سامانه فروش کتاب های درسی از امروز فعال
شده است و بر این اساس دانش آموزان پایه دوم تاششم ابتدایی می تواننداز امروز ...

 - 8معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی :جزییات ثبت نام الکترونیکی کتاب درسی
اعالم شد /ثبت نام کتاب کالس اولی ها از  23تیرماه
فارس  -اجتماعی  18 -ساعت پیش  -شنبه  8اردیبهشت  ،1397ساعت - - 14:56
معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه ثبت نام کتاب های پایه دوم تا ششم ابتدایی آغاز شده و تا
 ۳۱خرداد ماه ادامه دارد - ،گفت :ثبت نام کتاب های پایه اول دبستان نیز ...
42376087

 - ۹معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی :ثبت نام اینترنتی کتب درسی از امروز آغاز
شد
پانا  -اجتماعی  18 -ساعت پیش  -شنبه  8اردیبهشت  ،1397ساعت - - 14:27
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اعالم کردکه امسال سامانه فروش اینترنتی از امروز
فعال شده است و دانش آموزان کالس دوم تا ششم ابتدایی می توانند وارد سامانه شوند.
42375463

 - ۱۰آغاز ثبت نام اینترنتی کتب درسی مقطع ابتدایی از امروز  +قیمت کتب هر پایه
ایسنا  -اقتصادی  18 -ساعت پیش  -شنبه  8اردیبهشت  ،1397ساعت 42375345 - - 14:25
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ازآغاز ثبت نام اینترنتی کتب درسی کالس های دوم تا
ششم ابتدایی ازامروز خبر داد - .به گزارش ایسنا ،حسین طالیی زواره درجمع ...

 - ۱۱فروش اینترنتی کتاب های درسی از امروز
واحد مرکزی خبر  -اجتماعی  21 -ساعت پیش  -شنبه  8اردیبهشت  ،1397ساعت 42370510 - - 11:10
معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت :دانش آموزان پایه های دوم تا ششم ابتدایی از امروز می توانند با مراجعه
به سامانه  www.irtextbook.irکتاب های درسی خود را خریده و از طریق درگاه بانکی ...

 - ۱۲بعد از  3هفته بدقولی ثبت نام کتب درسی دانش آموزان آغاز شد
فارس  -اجتماعی  23 -ساعت پیش  -شنبه  8اردیبهشت  ،1397ساعت - - 09:46
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی بعد از  ۳هفته بدقولی ،آماده ثبت نام کتب درسی دانش آموزان شد - .به گزارش خبرنگار
آموزش و پرورش خبرگزاری فارس ۲8 ،بهمن ماه سال گذشته سازمان پژوهش و برنامه ...
42368298

 - ۱۳آخرین وضعیت ثبت نام کتب درسی
افکارنیوز  -اجتماعی  6 -روز پیش  -دوشنبه  3اردیبهشت  ،1397ساعت - - 11:47
 ۲8بهمن ماه سال گذشته ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بخشنامه ای به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها مبنی
بر زمان بندی ثبت نام کتب درسی صادر کرد - .پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی ...
42297530

 - ۱۴فارس بررسی کرد بدقولی  2هفته ای برای ثبت نام کتب درسی
فارس  -اجتماعی  6 -روز پیش  -دوشنبه  3اردیبهشت  ،1397ساعت - - 10:56
بر اساس بخشنامه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و اطالع رسانی به خانواده ها ،مقرر شده بود که ثبت نام کتب
درسی از  ۲۰فروردین ماه آغاز شود اما اکنون بعد از گذشت  ۲هفته - ،هنوز امکان ثبت ...
42296034

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قیمت کتب درسی دوره ابتدایی در سال تحصیلی آینده را اعالم کرد- .
حسین طالیی زواره در گفت وگو با پانا ،با اعالم قیمت کتب درسی ...

