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واحد آموزشي

نگاهـي گـذرا بـه آغـاز حركـت مجتمـع فرهنگي آموزشـي عالمه طباطبايـي، مـا و همراهـان را وا مي داردكه به گذشـته بنگريم و 
نمـره ي كارنامه مـان را بـا وسـواس و دقـت، مـرور كنيـم تـا بـه امروز برسـيم. كه چـه بوده ايـم، چه كرده ايـم و چه هدفـي را دنبال 

خواهيـم كـرد. بـه قول آن سـخِن ماندگاِر فيلسـوف چينـي كه گفت: 
»براي محصول يكسـاله گندم بكار، براي ميوه و محصوالت بيسـت سـاله درخت بنشـان و براي نتيجه ي صدسـاله به دنبال تربيِت 
انسـان بـاش.« ادعـا نمي كنيـم امـا از ديربـاز نگاهـي ژرف به آينـده داريم. بـا اميـدواري و همـت و برنامه ريزي، شـرايطي را فراهم 
مي كنيـم تـا »انسـان« در ايـن مجتمـع بزرِگ فرهنگي و آموزشـي با تمام توان و پشـتكار و اسـتعدادش، انسـان بشـود. تا مرزهاي 
دانـش و بينـش را بـا ره توشـه اي كـه در اختيـارش مي گذاريـم، يكـي پـس از ديگـري طي كند و تصميـم و انتخاِب درسـت ، او را 
بـه نهايـت شايسـتگي برسـاند. هـدِف مـا روشـن و مشـخص خواهد بـود و به يقيـن توكل به خـدا را در پـي دارد. ادعـا نمي كنيم 
امـا اعتمـاد اوليـاء محتـرم، بزرگ تريـن حامـي ايـن حركـت عظيم اسـت. بـه آينـده مي نگريم و به گسـترش كمي و كيفي چشـم 
دوخته ايم.جـان و دل را بـه صبـوري، گـرو نهاده ايـم و بـه پيشـرفت هاي آينـده مي انديشـيم و بـا شـما همگامان خـوب و صميمي 
بـراي آينـده اي روشـن گام برمي داريـم و بـه جديّـت اعتقـاد داريـم كـه اگر چـه »ادعـا نمي كنيم كـه بهترينيم، اما خرسـنديم كه 

بهترين هـا، مـا را برگزيده اند«.
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مقدمه

آزمـون ورودی پایـه ي  دهـم »فقـط« یک بـار برگزار مـی شـوند و درصورت 
یـا  )موجـه  هردلیـل  بـه  ورودی  آزمـون  در  دانش آمـوز  شـرکت  عـدم 
غیرموجـه( امکان برگـزاری آزمون مجدد بـه هیچ عنوان مقدور نمی باشـد.

سالم
از ايـن كـه سـعی مـی نماييـد بـا مطالعه ايـن دفترچـه ی راهنمـا با چگونگـی ثبت نـام و گزينـش دانش آمـوزان در 
مـدارس ايـن مجتمـع آشـنا شـويد، سپاسـگزاريم. باتوجـه به اينكه پاسـخگويی به سـواالتی كه از سـوی چنـد هزار 
نفـر متقاضـی آزمون هـای ورودی مطـرح می شـود واقعـاً دشـوار اسـت، بنابرايـن مطالعـه دقيق ايـن دفترچـه را، كه 

پاسـخگوی بسـياری از سـواالت شـما خواهد بـود توصيـه می نماييم.

ثبـت نـام در پايه هـای هفتم و دهم بـه اين ترتيب اسـت كه متقاضيـان از طريق ورود به سـايت 
دبيرسـتان هـای عالمـه طباطبايـی )www.mat.ir( و مطالعه اطالعيه های شـماره 3 و 4 سـتاد 
ثبـت نـام مختص واحد هـای دخترانه، می تواننـد از تاريخ 1398/10/01 به سـامانه سـتاد ثبت نام 
مراجعـه و پـس از ثبت اطالعات خواسـته شـده اوليه، كد و رمز ويـژه ثبت نـام را از طريق پيامک 
دريافـت نمايند . سـپس بـا ورود به سـامانه ی ثبت نـام از طريق كـد و رمز دريافتی كـه از طريق 
پيامک ارسـال می شـود نسـبت به تکميـل اطالعات فـردی و انتخاب واحد آموزشـی مـورد نظر 
اقـدام نمـوده  و بعـد از تکميـل اين اطالعـات،  سـاعت و تاريخ جلسـه توجيهی خـود را انتخاب 

نمايند.

شرط ثبت نام برای ورود به پايه هفتم )دخترانه(

شرط ثبت نام در آزمون ورودی پايه دهم )دخترانه(

تاريخ و ساعت آزمون ورودی پايه دهم )دخترانه(

روش ثبت نام درآزمون ورودی پايه  های هفتم و دهم)دخترانه(

كسب مقياس خيلی خوب در تمامی دروس نوبت دوم پايه پنجم ابتدايی

داشـتن حداقـل معـدل كل 19 در كارنامه پايانی سـال هشـتم و يـا حداقل معدل 19 در كارنامه نيم سـال اول پايـه نهم. پس از 
ثبـت نـام اينترنتـی، از اوليـاء محترم به همراه فرزندشـان برای شـركت در جلسـه توجيهی بر اسـاس زمان انتخابـی خود دعوت 
بـه عمـل مـی آيـد. در جلسـه توجيهـی ضمن آشـنايی با برنامـه های فرهنگـی، آموزشـی و ويژگی هـا و موفقيت هـای مدارس 

عالمـه طباطبايـی،كارت شـركت در آزمون ورودی صادر و تحويل ايشـان می شـود . 

آزمون ورودی پايه ي دهم دخترانه فقط در يک مرحله
جمعه 19 ارديبهشت1399 ساعت 8:30 صبح برگزار می گردد

مجتمـع تـا 1/5برابـر ظرفيـت پذيـرش مـدارس، اعالم قبولـی می نمايـدو ازاين دانـش آمـوزان جهت مصاحبـه ی حضوری و 
ثبـت نـام قطعـی دعـوت بـه عمل مـی آورد. بنابراين، دانش آموزان به شـرط كسـب رتبـه ی علمی الزم وشـركت در مصاحبه 

 حضـوری و بـا  توجـه بـه اولويت هـای انتخابـی خـود، امـكان ثبت نـام در مدارس عالمـه طباطبايی را به دسـت مـی آورند. 
آزمـون ورودی مـدارس عالمـه طباطبايـی بـه صـورت هـم زمـان و در مكانـی كـه بـر روی كارت شـركت در آزمـون ورودی 

داوطلـب درج شـده اسـت برگـزار می شـود. 
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فرايند ثبت نام برای ورود به پايه هفتم و ثبت نام در آزمون ورودی پايه دهم )دخترانه(

1- ورود به سامانه ستاد ثبت نام از طريق وب سايت مجتمع و وارد كردن اطالعات اوليه خواسته شده.
2- ارسال كد و رمز ويژه ثبت نام از طريق پيامک به تلفن همراه اولياء.

3- وارد كردن كد و رمز دريافت شده جهت ورود به سامانه ثبت نام.
4- تكميـل اطالعات خواسـته شـده مانند: نـام و نام خانوادگی دانش آموز، عكس پرسـنلی دانش آمـوز، عكس كارنامه 

دانش آموز.
تذكر 1: خاطر نشـان می شـود كه عكس های بارگذاری شـده در سـامانه ثبت نام توسـط همكاران بررسـی شـده و 

در صـورت وجـود اشـكال، مراتـب جهت تغييـر به اوليا محترم اطالع رسـانی می شـود.

تذكـر 2: از آنجـا كـه هنـگام برگـزاری آزمـون، عكـس بارگذاری شـده با چهـره دانش آمـوز تطبيق داده می شـود، 
ضـروری اسـت كـه عكـس در يک سـال اخير تهيه شـده باشـد. )مختـص ثبت نـام در آزمـون ورودی پايـه دهم(

تذكر 3: خواهشمند است با ثبت صحيح اطالعات از بروز مشكل در ادامه روند ثبت نام جلوگيری فرماييد. 
5- انتخاب واحدهای آموزشی بر اساس اولويت. )مختص ثبت نام در آزمون ورودی پايه دهم(

6- انتخاب ساعت و روز حضور در جلسه توجيهی توسط اوليا محترم.
پس از انجام مراحل مذكور پيغام ذيل را مشاهده می نماييد:

تذكر4: پس از دريافت كد و رمز حداكثر ظرف مدت هفت روز بايد ثبت نام اينترنتی تكميل شود. 
تذكر5: در صورت بروز هرگونه ايراد در روند ثبت نام می توانيد با شماره ستاد ثبت نام 44849084 تماس بگيريد.

تذكـر6: در صورتـی كـه پـس از دريافت كد و رمـز، حداكثر ظرف مدت 7 روز فرايند ثبت نام بـه طور كامل انجام نپذيرد، 
سـامانه ی ثبت نـام به صورت خودكاركد و رمـز دريافتی را حذف می كند.

متقاضيان ورود به پايه هفتم  پس از اتمام مراحل ثبت نام در سامانه، منتظر تماس تلفنی از سوی واحد آموزشی مربوطه باشند.

توضیحات تکمیلی در فضای 

سامانه ثبت نام

ثبت نام شما با موفقيت انجام شد.

مدارک الزم جهت حضور در جلسه توجیهی
اصل و تصوير كارنامه ای كه معدل مندرج درآن در وب سايت مجتمع ثبت شده است

 
توجـه: كارنامـه ای كـه در روز جلسـه توجيهی ارائه می شـود بايد كارنامه رسـمی و مشـابه نمونه ی تصويـر و ممهور 

بـه مهر و امضای مدير مدرسـه باشـد. 
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تذكرات مهم مختص ثبت نام در آزمون ورودی پايه دهم :
الزم به يادآوريست كه تا 10 روز قبل از تاريخ برگزاری آزمون ورودی، اين امكان 
برای شما وجود دارد كه از طريق سامانه ثبت نام برای تغيير اولويت های انتخابی 

اقدام نماييد.  
پس از اين زمان هيچ گونه درخواستی مبنی بر تغيير اولويت واحد های 

آموزشی، پذيرفته نخواهد شد.

روند برگزاری جلسه توجيهی:
جلسه ی توجيهی يک جلسه دو ساعته است كه طی آن  پدر و مادر به همراه 
دانش آموز جهت دريافت اطالعات بيشتر درباره ی برنامه ها و فوق برنامه های 

آموزشی و پرورشی به مجتمع دعوت می شوند. 
شركت در جلسه توجيهی الزامی می باشد. لذا عدم حضور در جلسه 
توجيهی، به معنای انصراف دانش آموز از شركت در آزمون ورودی تلقی 

شده و ثبت نام اينترنتی ايشان باطل خواهد شد .
جلسات توجيهی معموالٌ در روزهای پنجشنبه و راس ساعت مشخص شده و 
به صورت گروهی برگزار می شود. لذا توجه اوليای گرامی را به نكات ذيل جلب 

می نمايد :  

1 : اوليای گرامی و دانش آموزان عزيز بايد كد و رمز ثبت نام اينترنتی را به همراه 
داشته باشند. )مشترک برای متقاضيان ورود به پايه های هفتم و  دهم(

2 : كارنامه دانش آموزان از اوليا دريافت شده و فرمی كه اطالعات تكميل شده در 
سامانه ثبت نام روی آن چاپ شده است جهت بررسی دقيق تر به اوليا دانش آموزان 

تحويل داده می شود. )مشترک برای متقاضيان ورود به پايه های هفتم و  دهم(

3 : اوليای گرامی می توانند بعد از شركت درجلسه توجيهی در صورت تمايل، 
اقدام به ثبت نام فرزند خود در كالس های آمادگی آزمون ورودی نمايند.

4 : بعد از اتمام جلسه توجيهی، كارت ورود به جلسه آزمون ورودی به اوليای 
گرامی تحويل داده می شود. 

5 : اگر مشكلی در روند صدور كارت برای برخی ازداوطلبان  پيش بيايد جهت 
بررسی و رفع مشكل بايد به طبقه دوم مجتمع، واحد رفع نواقص ستاد ثبت نام 

مراجعه نمايند.

6 : پس از دريافت كارت شركت در آزمون ورودی، مراحل ثبت نام، پايان می يابد.

7: خروج اولياء قبل از اتمام جلسه و عدم دريافت كارت شركت در آزمون 
ورودی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می گردد.

نحوه انتخاب 
واحدهای آموزشی

با توجه به اينکه كليه مدارس عالمه طباطبايی 
تابع سيستم آموزشی يکسان می باشند و از 
برنامه ها و  فوق برنامه های آموزشی و فرهنگی 
مشترک برخوردارند، لذا توصيه می شود در 
انتخاب واحد آموزشی محل تحصيل فرزند خود، 
فاصله ی محل سکونت تا مدرسه را به عنوان يک 
عامل مهم در نظر بگيريد تا از صرف هزينه قابل 
توجه برای سرويس رفت و آمد دانش آموز و هم 
چنين از بروز خستگی و اتالف وقت ناشی از بعد 
مسافت پيشگيری شود .

موارد آزمون ورودی پايه دهم )دخترانه(:
زمان )دقيقه(تعداد سوالنام درسرديف

80 50رياضيات و علوم1

45 25هوش وخالقيت و درک ادبي2
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نحوه اعالم نتيجه آزمون ورودی پايه دهم )دخترانه(: 
اعالم نتيجه ی آزمون ورودی فقط از طريق وب سايت مجتمع و با استفاده از كد و رمز داوطلب ميسر خواهد بود. لذا توصيه می شود در حفظ 

و نگهداری كد و رمز دريافتی كوشا باشيد .

منابع آزمون ورودی پايه دهم )دخترانه(:
كتاب های رياضی و علوم پايه های هفتم، هشتم و نهم با تاكيد بر پايه نهم.

ويژه مدارس دخترانه

نحوه اعالم نتيجه مصاحبه حضوری پايه هفتم )دخترانه(: 
پس از مصاحبه متقاضيان ورود به پايه هفتم، در صورت پذيرفته شدن، از سوی واحد آموزشی مربوطه با دانش آموزان تماس گرفته خواهد شد.



مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي

راهنماي ثبت نام آزمون ورودي

ستاد ثبت نام: 021-44849084
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 اهم سواالت مطرح شده درباره ی آزمون ورودی 
پايه  دهم )دخترانه(

در صورت مفقود شدن كارت شركت در آزمون ورودی چگونه می توان نسبت به صدور كارت المثنی اقدام كرد؟
جهت دريافت كارت المثنی ضروری است يكی از والدين با در دست داشتن كارت شناسايی در روزهای شنبه الی چهار شنبه 

هر هفته از ساعت 8 الی 14 به ستاد ثبت نام مجتمع عالمه طباطبايی مراجعه نمايند.  
  

اگر روز برگزاری آزمون ورودی مجتمع، مقارن با زمان برگزاری آزمون ورودی مدارس ديگر باشد چه اقدامی 
می توان انجام داد؟ 

مجتمع فرهنگی - آموزشی عالمه طباطبايی از دی ماه 1398 تاريخ و ساعت برگزاری آزمون های ورودی خود را 
تعيين و از طريق وب سايت خود اعالم می نمايد. طبيعی است كه هر مركز آموزشی، زمانی را برای برگزاری آزمون تعيين 
می نمايد و گاهی برگزاری آزمون دو مركز آموزشی همزمان می شود. در اين صورت حق طبيعی والدين است كه با توجه به 

شناخت و تشخيص خود، فرزندشان را به شركت در آزمون هر مركز آموزشی كه صالح می دانند ترغيب نمايند. 
الزم به يادآوريست كه اين مجتمع تاريخ و زمان برگزاری آزمون ورودی خود  را به هيچ عنوان تغيير نمی دهد )مگر با دستور 

العمل مراجع مسئول در آموزش و پرورش(كه در اين صورت مراتب از طريق وب سايت مجتمع اطالع رسانی خواهد شد.

چه تعدادی از دانش آموزان به عنوان قبول يا ذخيره اعالم می شوند؟ 
پس از قرائت پاسخبرگ های شركت كنندگان در آزمون، 1/5برابر ظرفيت هر واحد به عنوان قبولی آن واحد اعالم می 
شود.اين افراد برای انجام مصاحبه به مدرسه دعوت شده و در پايان اسامی پذيرفته شدگان قطعی تعيين و اعالم می گردد. 
معموالً حدود 20 درصد ظرفيت پذيرش هر مدرسه به عنوان ذخيره اعالم می شود كه در صورت عدم مراجعه پذيرفته 

شدگان قطعی، اين افراد به ترتيب رتبه آزمون جهت مصاحبه  و ثبت نام دعوت می شوند.

آيا  نمره و رتبه دانش آموزان شركت كننده در آزمون ورودی به آنان اعالم می شود؟
به دانش آموزان »قبول قطعی« و »ذخيره« فقط عبارت »قبول« يا »ذخيره« به عنوان »نتيجه آزمون«  اعالم می شود 
ولی ساير شركت كنندگان می توانند نمره و رتبه خود را فقط از طريق وب سايت مجتمع و با استفاده از كد و رمز دريافتی 

مشاهده نمايند.   

روش تصحيح پاسخ برگ ها و اعالم نتيجه داوطلبان شركت كننده در آزمون چگونه است؟
پس از برگزاری آزمون، پاسخبرگ های دانش آموزان جمع آوری شده و به وسيله دو دستگاه قرائت می شود درصورتی كه 
ميان نتايج قرائت شده در دو دستگاه مغايرتی مشاهده شود، برگه برای بار سوم  قرائت می شود. معموال تا 48 ساعت پس 

از برگزاری آزمون،  نتايج بر روی وب سايت مجتمع قرار می گيرد.

نشانی و کروکی  مســیر های دسترسی به ساختمان مرکزی 
مجتمع فرهنگی - آموزشی عالمه طباطبايی

مسير 1 : انتهای بزرگراه شهيد ستاری شمالی– به سمت ستاری جنوبی – خروجی دوم - خيابان شعرا- پالک17 
مسير2 : انتهای جنت آباد شمالی –بلوار سيمون بوليوار)به سمت شرق( – خيابان شعرا - پالک 17

برای اطالع از آخرين اخبار و تغييرات احتمالی به وب سايت 
مجتمع دبيرستان های عالمه طباطبايی به آدرس 
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