
مانلی نورائی آشتیانی
 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی 

 مقدمه
ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی وزارت 
آموزش وپرورش به منظور استفاده و تسهیل دسترسی تمام 
دانش آموزان، معلمان، دبیران، والدین و کارشناسان تعلیم 
و تربیت، هم زمان با نشر و توزیع نسخة کاغذی کتاب های 
درســی، فایل الکترونیکی )پی دی اف( آن ها را به صورت 
رایگان و بدون هیچ  گونه محدودیت، در پایگاه کتاب های 

درسی به نشانی «chap.sch.ir» بارگذاری کرده است.
این روند از چند ســال قبل شــروع شــده است و 
هم اکنون آرشیو فایل الکترونیکی کتاب های درسی از 
سال تحصیلی 9۱-9۰ در پایگاه کتاب های درسی موجود 

و قابل دسترس عموم است.
این ســایت، همان طور که از نام آن پیداست، مرجع 
رسمی انتشار نسخة پی دی اف کتاب های درسی است. 
چنانچه در هر یــک از دوره هــای تحصیلی آموزش 
ابتدایی، اول متوسطه و دوم متوسطه، و نیز استثنایی، 
راهنمایی  آموزش  و  تدریــس(  )راهنمای  تربیت معلم 
)قدیم( به نسخة پی دی اف هر یک از کتاب های درسی 
نیاز داشته باشــید، می توانید با مراجعه به این سایت، 

کتاب الزم را بارگیری کنید.
سایت پایگاه کتاب های درسی به   صورت مستقیم زیر 
نظر ادارة کل نظارت بر نشــر و توزیع مواد آموزشــی 
اداره می شود که خود زیر مجموعة سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش است.

 معرفی بخش های سایت
وقتی وارد سایت کتاب های درسی می شوید، دو ستون کناری 

در دو سمت راست و چپ مشاهده می شوند:
 ستون سمت راست شامل چهار بخش است:

1. جست وجو: شامل سه روش برای جست وجو؛
٢. پایگاه کتاب های درسی: دسته بندی کتاب های درسی 
از دبســتان تا متوسطه، در شش گروه آموزش ابتدایی، آموزش 
متوسطة اول، آموزش متوسطة دوم، راهنمای تدریس، آموزش 

راهنمایی )قدیم( و کتاب های درسی دانش آموزان استثنایی.
٣. کتاب های درسی سال تحصیلی ٤٠٠-1٣٩٩: آموزش 
ابتدایی، آموزش متوسطه اول، متوســطة دوم نظری، جغرافیای 
استان ها، شاخة فنی و حرفه ای، شاخة کاردانش و راهنمای تدریس.
٤. کتاب درسی استثنایی سال تحصیلی ٤٠٠-1٣٩٩: 
کم توان ذهنی، آسیب دیدة شــنوایی، کم بینا، کم توان ذهنی ـ 

کم بینا، طیف اتیسم و راهنمای تدریس.
 ستون سمت چپ این موارد را در بر دارد:

1. راهنمای عمل برنامة ویژة مدرسه )بوم(؛
2. استاندارد بسته های تربیت و یادگیری؛

3. تازه ها؛ جدیدترین کتاب های درسی افزوده شده به سایت؛
4. ســامانة فروش و توزیع مواد؛ نشــانی دسترسی به سامانة 

فروش و توزیع مواد آموزشی؛
5. انتشار فایل الکترونیکی کتاب شامل تذکری با این مضمون:

 کاربر گرامی
تنها مرجع رســمی انتشــار فایل کتاب های درسی، 
وب سایت ادارة کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
به نشانی chap.sch.ir می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها 
و مؤسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره 
کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی به صورت 

online یا offline نمایند، برابر قانون برخورد خواهد شد.
امیدواریم با مراجعه به ســایت پایگاه کتاب های درســی، به 
راحتی و در کمترین زمــان، کتاب های موردنیاز خود را بیابید 

و بارگیری کنید.
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