رویکرد جدید مطالعاتی برای قبولی در کنکور
همراه با مشاورانی که راه موفقیت را رفتهاند
معرفی دبیرستان دوره دوم عالمه طباطبایی -واحد پاسداران

مجتمع فرهنگی ،آموزشی
عالمهطباطبایی

نمایی از واحد پاسداران

دبیرســتان دوره دوم عالمه
طباطبایی -واحد پاســداران
ســال  1391افتتــاح شــد.
نخســتین دوره دانش آموزان
سال دوازدهم این دبیرستان
در کنکور سراســری امسال
شرکت میکنند .این مدرسه
ســال تحصیلی تازه را با کادر
آموزشی جدید و متخصص آغاز
میکند .رویکرد کادر آموزشی
جدید برای مدیریت مدرسه ،بر
اساس تئوری انتخاب است .با
توجه به این رویکرد و همچنین
تغییر سیستم آموزشی مدرسه،

رویکرد جدید مطالعاتی برای قبولـی در کنکور
مشاورانی که راه موفقیت را رفته اند

معرفی دبیرستان دوره دوم عالمه طباطبایی -واحد پاسداران
که مبتنی بر سیســتم
هماهنگ آموزشــی مدارس
عالمــه طباطبایی اســت،
برنامــه ای برای تغییر بینش
دانشآموزان بــه چگونگی
درس خواندن و استراتژیهای
مطالعه مدون شــده است.
تمهیدات ویــژهای برای این
موضوعات پیش بینی شــده
است که می توان به کالسهای
تابستانی ،اردوهای مطالعاتی
درون مدرسهای ،برون استانی
و اردوی مطالعاتی عید نوروز
اشاره کرد.

واحــد پاســداران 8 ،کالس درس دارد و مجهــز به ســایت
کامپیوتری ،آزمایشــگاه شــیمی و کتابخانه است .شناخت و
پرورش استعداد دانش آموزان ،پرورش روحیه التزام به قانون و
مسئولیت پذیری و تقویت اعتماد به نفس و استقالل شخصیت
از اهداف آموزشی دبیرستان دوره دوم عالمه طباطبایی -واحد
پاسداران است .این واحد در برنامه های آموزشی تابع سیستم
آموزشی هماهنگ مجتمع است .به دلیل اهمیت نتیجه گرفتن
در کنکور اردوهای مطالعاتــی و آزمون های هفتگی در واحد
پاسداران بطور مســتمر برگزار می شود .این آزمون ها شامل
همه دروس اســت .آزمون های هفتگی ،جدا از پرســش های
دبیران در کالس درس است.
از کالس های عکاسی و مستند سازی تا رباتیک
رشــد تک بعــدی برازنده نوجوان نیســت .مدرســه با فراهم
کردن امکانات مختلف ســعی دارد به پیشــرفت دانشآموزان

در حوزههــای متنــوع کمک کند .در این مســیر یک روز در
هفته بعد از ســاعت درســی ،کالس رباتیک برگزار می شود.
همچنین شرایطی را فراهم کرده ایم تا استعداد دانش آموزان
در زمینههای  ،برنامه نویســی ،تاتر ،ســرود ،مستند سازی و
عکاسی رشــد کند .این رشته ها در طول سال تحصیلی برای
دانشآموزان تدریس می شود.
آموزش تخصصی رشته های ورزشی
بیشتر اوقات نوجوانان در مدرســه میگذرد بنابراین توجه به
ورزش ضرورت دارد .مســئوالن دبیرســتان دوره دوم عالمه
طباطبایی -واحد پاســداران به شــکلی ویژه و تخصصی برای
ورزش دانشآموزان برنامهریزی کرده اند .والیبال ،بســکتبال،
تنیس روی میز ،فوتبال دســتی و فوتبال ســالنی رشته هایی
هســتند که در این واحد زیر نظر مربیــان متخصص آموزش
تخصصی داده می شود.

محمد طاهری  -مدیر مدرسه
فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان
 15سال سابقه در حوزه آموزش و پرورش
رویکرد من به مدرســه برگرفته از تئوری انتخاب اســت .بخشهای
مدرســه مثل یک زنجیره میماند که اجزای مختلفی دارد .هر کدام از
آنها ویژگیهای خاص خودش را دارد اما از هم منفصل نیســتند و در
کنار یکدیگر مدرسه را میسازند .نکته مهم آن است که یادگیری چطور
اتفاق می افتد .یادگیری یعنی دانشآموز کاشــف است .دانشآموز یاد
میگیرد و معلم هم نحوه یادگیری درســت و روشهای یادگیری را به
او یاد میدهد .وقتی معلم باور داشته باشد که نقش یاددهنده دارد و به
نقش دانشآموز بعنوان کاشف ،واقف باشد ،تدریسش متفاوت میشود».

سید محسن سید علیخانی -معاون آموزشی و مشاور پیش دانشگاهی
لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت (رتبه)900
فوق لیسانس مهندسی صنایع (رتبه )100
پس از ثبت نام قطعی دانش آموزان ،نقطه صفر ما مشخص می شود و
می توانیم چشم انداز یکساله ای را تعریف و آن را تبدیل به سیاستهای
کالن و پس از آن تبدیل به هدف های کوتاه مدت کنیم .برای مشخص
شــدن نقاط قوت و ضعف دانش آمــوزان و تدوین برنامه های موثر در
مدارس عالمه طباطبایی آزمون ورودی برگزار می شود .پس از آن قدم
اول را برای همسان سازی دانش آموزان بر می داریم .در این مرحله با
رفع نقاط ضعف دانش آموزان ،فاصله آنها را کم می کنیم .یکدستسازی
دانش آموزان در این مرحله ،مهمترین سیاست ماست.

محمد جهانشاد -مسئول پایه دهم

دانشجوی دکتری رشته مدیریت (رتبه)2
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
در پایــگاه تابســتانی ،کارگاه های متفاوتی بــرای دانش آموزان
برگزار خواهد شــد .در این کارگاه ها مطالب بسیاری درباره مبحث
مشخص شــده ،درس داده خواهد شد .ممکن است این مطالب در
پایه دهم ،یازدهم و یا پیش دانشــگاهی بــه کار بیایند اما در این
کارگاه ،به طور جامع تدریس خواهد شــد و دانش آموز فهم کاملی
از آن پیدا خواهد کــرد .با این روش ،مهرماه دانش آموزان در یک
سطح مطالب کالس درسی را یاد می گیرند .با گذراندن این پایگاه
دانشآموزان در شروع سال تحصیلی با مشکلی مواجه نخواهند شد.

حامد پور نقی -مسئول پایه و مشاور یازدهم

فارغ التحصیل مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رتبه  1300آزمون ورودی دانشگاه
تغییر نظام آموزشی ســبب تغییراتی در برنامهریزی های آموزشی
مدارس شده است .ســن ورود دانش آموزان به هر مقطع تحصیلی با
گذشــته متفاوت شده و مشاوران و مســئول پایه ها بر اساس شرایط
جسمی ،روحی ،روانی و همچنین طرز فکر دانش آموزان استراتژی خود
را تدوین میکنند .در سیســتم جدید برای آماده سازی دانشآموزان
برای کنکور تنها دو سال فرصت داریم .این موضوع در طرز تفکر دانش
آموز بســیار تاثیر گذار است .مشخص شدن استراتژی و سیاستهای
کلی پایه یازدهم منوط به تصویب شدن یا نشدن امتحانات نهایی است.
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موفقیت های آموزشی و پژوهشی دبیرستانهای دوره اول مجتمع عالمه طباطبایی در سال 95-96
موفقیت های آموزشی
کســب مدال طال ،نقره و برنز کشــوری در مسابقات
 WMTCو اعزام به مسابقات کشور کره جنوبی.
کسب مدال طالی کشوری در مسابقات .WMI
کسب مقام دوم و سوم زبان در جشنواره نوجوان خوارزمی.
راهیابی  185نفر از دانش آموزان به مرحله دوم المپیاد
ریاضی  IMCدر سال .95
راهیابــی  346نفر از دانش آموزان بــه مرحله دوم
آزمون مبتکران.
کسب مقام اول کشور در آزمون تشخیصی مبتکران.
کسب مقام اول رشته آزمایشگاه جشنواره خوارزمی.
موفقیت ها پژوهشی
کســب مقام دوم سوپر تیم مســابقات جهانی رباتیک
کشور آلمان.
کســب مقام اول در مســابقات ایران اپــن  2017در
لیگ .Rescue Primary
کسب مقام اول در مســابقات ایران اپن  2017در
لیگ .Rescue A Primary
کسب مقام دوم و چهارم در مسابقات ایران اپن2017
در لیگ دانشجویی .Rescue Simulation

کســب مقام بهترین ایده فنی در مسابقات ایران اپن
 2017در لیگ .Cospace Primery
کسب مقام اول ،دوم و سوم جشنواره علمی پژوهشی
ابن سینا دانشگاه تهران در لیگ هوا فضا گرایش گالیدر.
کسب مقام دوم و سوم جشــنواره علمی پژوهشی
ابن ســینا دانشــگاه تهران در لیــگ هوافضا گرایش
راکت آبی چتردار.
کســب مقــام اول ،دوم و ســوم جشــنواره علمی
پژوهشــی ابن ســینا دانشــگاه تهران در لیگ هوافضا
گرایش هاورکرفت.
کســب مقام اول و سوم ســمینارهای علمی گرایش
نانوجشنواره پژوهشی مدکاپ دانشگاه علم و صنعت.
کســب مقام سوم ســمینارهای علمی گرایش نجوم
جشنواره پژوهشی مدکاپ دانشگاه علم و صنعت.
کســب مقام اول مسابقات سازه فشــاری در مسابقات
ماکارونی دانشگاه تهران.
کســب مقام دوم مسابقات سازه هدفمند در مسابقات
ماکارونی دانشگاه تهران.
کسب مقام سوم لیگ امداد فضای مشترک در ششمین
دوره مسابقات سالم کاپ.
کســب مقام اول لیگ امداد فضای مشترک ششمین
دوره مسابقات فرزکاپ.

کسب مقام اول ســوپر تیم و مقام دوم لیگ پرایمری
فوتبالیست سبک وزن و کسب بهترین کار گروهی در لیگ
فوتبالیست سنگین وزن ششمین دوره مسابقات فرزکاپ.
کســب مقام اول لیگ فوتبالیست سنگین وزن و مقام
اول و دوم لیگ امداد فضای مشــترک در چهارمین دوره
مسابقات فراکاپ.
کســب مقام اول در رشــته هوا فضا گرایش راکت آبی
مسابقات هوافضای منطقه .3
کسب مقام اول لیگ هوافضا گرایش گالیدر در مسابقات
هوا فضا تالش پژوهش سرای منطقه .5
کســب مقام اول لیگ هوافضا گرایــش راکت آبی در
مسابقات هوا فضا تالش پژوهش سرای منطقه .5
کسب مقام اول لیگ هوافضا گرایش هاورکرفت در
مسابقات هوا فضا تالش ،پژوهش سرای منطقه .5
کســب مقام اول لیگ مســیریاب مقدماتی مسابقات
رباتیک تالش ،پژوهش سرای منطقه .5
کســب مقام اول لیگ مسیریاب پیشــرفته مسابقات
رباتیک پژوهش سرای منطقه .3
کســب مقام اول لیگ ربات های ســه کاره مسابقات
رباتیک پژوهش سرای منطقه .3
کسب مقام اول لیگ هاورکرفت هشتمین مسابقات ملی
هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

ربـع قـرن با مجتمع فرهنگی ،آموزشی عالمه طباطبایی

موسسه فرهنگی ،آموزشی اندیشه مهر عالمه طباطبایی
پیشدبستان و دبستان پسرانه عالمه طباطبایی  -واحد نیاوران ،منطقه 1
تلفن تماس22742847-8 :
پیشدبستان و دبستان پسرانه عالمه طباطبایی  -واحد پاسداران ،منطقه 4
به زودی در محدوده پاسداران آغاز به کار می کند .تلفن ستاد ثبت نام44854325 :
پیشدبستان و دبستان دخترانه عالمه طباطبایی  -واحد تهرانپارس ،منطقه 4
به زودی در محدوده تهرانپارس آغاز به کار می کند .تلفن ستاد ثبت نام44854325 :
دبیرستان پسرانه دوره اول عالمه طباطبایی  -واحد میرداماد ،منطقه 3
تلفن تماس22927930 - 22927748 :
دبیرستان پسرانه دوره اول عالمه طباطبایی  -واحد آبشناسان ،منطقه 5
تلفن تماس44832802 - 44832801 :
دبیرستان پسرانه دوره اول عالمه طباطبایی -واحد فرمانیه ،منطقه 1
تلفن تماس26123842 - 26123841 :
دبیرستان پسرانه دوره اول عالمه طباطبایی  -واحد گلستان ،منطقه 5
تلفن تماس44752035 - 44752034 :
دبیرستان پسرانه دوره اول عالمه طباطبایی  -واحد پاسداران ،منطقه 4
تلفن تماس 22936382 - 22986183 :
ن پسرانه دوره دوم عالمه طباطبایی  -واحد شریعتی ،منطقه 3
دبیرستا 
تلفن تماس22854054-55 :
دبیرستانپسرانه دوره دوم عالمه طباطبایی  -واحد پاسداران ،منطقه 4
تلفن تماس22588716 - 22545366 :

موسسه فرهنگی ،آموزشی ادب و دانش
دبیـرستان پسرانه واحد کارگر شمالی
تلفن تماس88027403- 88023502 :
دبیـرستان پسرانه واحد دکتر فاطمی
تلفن تماس88993025- 88958671 :
دبیـرستان پسرانه واحد ADVANCED
تلفن تماس44841948-44841947 :
دبیـرستان پسرانه واحد آبشناسان ( 1تخصصی تجـربی )
تلفن تماس44813664-44813665 :
دبیـرستـان پسرانه واحـد آبشناسان ( 1رشتـــه ریاضـی )
تلفن تماس44813664-44813665 :
دبیـرستان دخترانه واحد امیرآباد شمالی( دوره دوم متوسطه )
تلفن تماس88351725-88351724 :
دبیـرستان دخترانه واحد یـوسف آباد ( دوره اول متـوسطه )
تلفن تماس88063673-88063672 :
پیش دبستان و دبستان پسرانه واحد مـرزداران (دوره اول و دوم )
تلفن تماس44225492-44225493 :
پیشدبستان و دبستان پسرانه واحـد آبشناسان (دوره اول)
تلفن تماس44838320-44838322 :
دبستان پسرانــه واحد آبشناسان ( دوره دوم )
تلفن تماس44838320-44838322 :
پیش دبستان و دبستان پسرانه واحد ونـک (دوره اول و دوم)
تلفن تماس88773463-88675444 :

 42مدال المپیاد جهانی
شامل  8مدال طال و  19مدال نقره و  13مدال
برنز جهانی به همراه دو دیپلم افتخار جهانی
 344مدال المپیاد کشوری و جهانی

 544قبولی در بهترین
رشته های دانشگاه تهران

مدالها و رتبهها

موفقیت ها و دستاوردهای
دبیرستانهای دوره دوم مجتمع
عالمهطباطبایی
 267قبولی در بهترین رشته های

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی برق ،مکانیک ،عمران ،کامپیوتر،
هوافضا ،متالوژی ،صنایع ،نفت ،شهرسازی و
معماری و...

مهندسی برق ،مکانیک ،عمران ،کامپیوتر،
هوافضا ،متالوژی ،صنایع ،نفت ،شهرسازی و
معماری و...

 364قبولی در بهترین
رشته های دانشگاه امیرکبیر

 420قبولی در بهترین رشته های
دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی برق ،مکانیک ،عمران ،کامپیوتر،
هوافضا ،متالوژی ،صنایع ،نفت و...

مهندسی برق ،مکانیک ،عمران ،کامپیوتر،
هوافضا ،متالوژی ،صنایع ،نفت و...

عکسها :دانشآموزان دبیرستان دوره دوم عالمه طباطبایی واحدپاسداران

