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مجتمع فرهنگی ،آموزشی
عالمهطباطبایی

عالمه ای میشویم

ربع قرن با مدارس عالمه طباطبایی موفقیت های عالمهایها نتایج آزمون  ورودی چگونه اعالم میشود؟

 185دانشآموز المپیادی؛ قهرمانان جام جهانی رباتیک آلمان

با موفقیت ها و دستاوردهای دبیرستانهای دوره اول مجتمع عالمه طباطبایی در سال  95-96آشنا شوید
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 مقام اول ،دوم و سوم جشنواره علمی پژوهشی
ابن سینا دانشگاه 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.
موفقیت های فرهنگی
کسب مقام اول سرود همگانی در کشور.
کسب مقام اول ساز پیانو درکشور.
کسب مقام اول ساز ویولن در کشور.

کسب مقام اول سرود همگانی منطقه  1و استان تهران.
کسب مقام اول ساز پیانو کالسیک منطقه .1
کسب مقام اول ساز ویولن کالسیک منطقه .1
کسب مقام اول تئاتر صحنه ای منطقه .1
کسب مقام اول نمایشنامه نویسی منطقه .1
کسب مقام اول نمایشنامه خوانی منطقه .1
کسب مقام اول موسیقی تئاتر(ساز پیانو) منطقه .1
کسب مقام اول موسیقی تئاتر(ساز ویولن) منطقه .1
کسب مقام اول خط نستعلیق منطقه .1
کسب مقام اول کتاب خوانی منطقه .1
کسب مقام اول گروه تواشیح منطقه .1
کسب مقام اول اذان منطقه .1
کسب مقام اول احکام منطقه .1
کسب مقام اول طراحی منطقه .1
کسب مقام اول زغال منطقه .1
کسب مقام اول موزاییک منطقه .1
کسب مقام اول رشته صحیفه سجادیه منطقه .3
کســب مقام اول رشــته قرائت منطقــه  3و راهیابی
به مسابقات استان تهران.

کسب مقام اول رشته عکاسی منطقه .3
کسب مقام اول ساز سنتور منطقه .3
کسب مقام اول ساز پیانو منطقه .3
کسب مقام اول رشته احکام منطقه .5
کسب مقام اول رشته نهج البالغه منطقه .5
کسب مقام اول رشته مشاعره منطقه .5
کسب مقام اول رشته خط منطقه .5
کسب مقام اول رشته کار با چوب منطقه .5
کسب مقام اول رشته نقاشی منطقه .5
کسب مقام اول تکخوان سرود منطقه .5
موفقیت های ورزشی
کسب مقام اول رشته بسکتبال منطقه  5و استان تهران
و راهیابی به مسابقات کشوری.
کسب مقام اول رشته تنیس روی میز در منطقه .5
کسب مقام اول رشته شطرنج منطقه .5
کسب مقام اول در سه ماده رشته شنا منطقه .3
کسب مقام اول رشته شطرنج تیمی منطقه .3
کسب مقام اول تیمی بدمینتون منطقه  3و استان تهران.

دانشآموزان واحد نیاوران در جشن خودکار

آموزش در «مدرسه زندگی»
آشنایی با برنامه های مدارس ابتدایی عالمه طباطبایی
واحدهای پسرانه  نیاوران ،پاسداران و دخترانه تهرانپارس
ســال آینده ،ربع قرن از فعالیت مجتمع فرهنگی ،آموزشی عالمه طباطبایی گذشته
است .در همه این سالها تالش کرده ایم نسلی با اخالق ،فرهیخته ،دانش پژوه ،با مهارت،
پرسشگر ،دارای هدف تربیت کنیم و در این راه از بهترین کادر آموزشی و مربیان پرورشی
بهره برده ایم .در آستانه  25سالگی مجتمع برآنیم که افق  1420ترسیم کرده و دانش
آموزانی با مهارت های مورد نیاز آن روزگار تربیت کنیم .در این راه سند تحول آموزش و
پرورش پشتوانه ماست .آموزش هماهنگ و هدفمند دانش آموزان از کالس اول ابتدایی
تا دوازدهم ،از نکات مورد توجه سیاستگذاران مجتمع فرهنگی ،آموزشی عالمه طباطبایی
است .در همین راستا ،پیش دبستان و دبستان پسرانه عالمه طباطبایی -واحد
نیاوران ،سه سال اســت که در کنار دیگر دبستان های عالمه طباطبایی آغاز به کار
کرده است .پیشدبستان و دبستان پسرانه عالمه طباطبایی -واحد پاسداران و
پیشدبستان و دبستان دخترانه عالمه طباطبایی -واحد تهرانپارس از تابستان
امســال راه اندازی میشوند .تا دانش آموزان عالمه ای ،تمام دوره تحصیلشان را با یک
روش آموزشی و پرورشی سپری کنند .با این شیوه ،استعدادهای منحصر به فرد هر دانش
آموز امکان بیشتری برای شناسایی و رشد پیدا میکند و نظارت مدرسه بر روند علمی و
رشد شخصیتی دانش آموز مستمر و دقیق تر خواهد بود
دانش آموزان چه مهارتهایی می آموزند؟
پیشدبستان و دبستان پسرانه عالمه طباطبایی -واحدهای نیاوران  ،پاسداران و دخترانه

عالمه طباطبایی -واحد تهرانپارس «مدرســه زندگی» هســتند .دانشآموزان در این
مدارس ،درسها را با بازی می آموزند تا شــاداب رشد کنند .در این مدارس ،معلمان و
مربیان مبرز ،با همراهی خانواده ها تالش می کنند تا استعدادهای منحصر به فرد هر
دانشآموز را شناســایی نمایند و امکان رشد آن را فراهم کنند .در واحدهای نیاوران و
پاسداران ،مهارت های دهگانه مهمی را به دانش آموزان آموزش می دهند .مهارت هایی
نظیر :توانایی تصمیم گیری ،توانایی حل مساله ،توانایی تفکر خالق ،توانایی تفکر نقادانه،
توانایی برقراری رابطه موثر با دیگران ،توانایی برقراری رابطه بین فردی سازگارانه ،توانایی
خودآگاهی ،توانایی همدلی با دیگران ،توانایی رویارویی با هیجان ها (غم ،خشم ،شادی)
و توانایی رویارویی با استرس ها .با کسب این مهارت های زیر بنایی است که دانشآموز
می تواند مســیر پیشرفت فردی و اجتماعی خود را بر مبنای عالئق خود هموار سازد.
دوره ابتدایی ،مرحله ای حساس و مهم برای شکلگیری شخصیت فرزندانمان است.
دانش آموزان شاد بهتر می آموزند
آمــوزش مهارت های زندگی یکی از راهکارهای ارتقای ســامت روانی و ابزاری برای
پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی است .به همین دلیل دانش آموزان در دبستان
عالمه طباطبایــی -واحد نیاوران مهارت فکر کردن و خردورزی می آموزند .بچهها در
سنین نونهالی باید شاد باشند و یاد بگیرند از کارهایی که انجام می دهند لذت ببرند .به
همین دلیل این مدرسه «بازی محور» است .درس ها با بازی به دانشآموزان آموزش داده
می شود تا آنها در محیطی شاداب رشد کنند چرا که دانشآموزان شاد ،بهتر میآموزند.
فضای عمومی مدرسه هم چنان طراحی شده که دانشآموزان در آن احساس آرامش
کنند .تجهیزات و وسایل کمک آموزشی مرتبط نیز به آموزگاران این امکان را می دهد
تا با روش های جدید و خالقانه آموزش دانش آموزان را پیگیری کنند .پیش دبستان و
دبستان پسرانه عالمه طباطبایی -واحد نیاوران ،پیش دبستان و دبستان پسرانه عالمه
طباطبایی -واحد پاسداران و پیش دبستان و دبستان دخترانه عالمه طباطبایی -واحد
تهرانپارس در سال تحصیلی  96-97با برنامه آموزشی هماهنگ پیش می روند.

 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 واحدهای شریعتی و پاسداران

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 :

مجتمع فرهنگی ،آموزشی عالمه طباطبایی
اولیای محترم؛
ضمن عرض سالم و تقدیر و تشکر از اعتماد شما عزیزان به مجتمع به منزلهی انصراف تلقی شده و از دانش آموزان ذخیره دعوت
فرهنگی آموزشی عالمه طباطبایی بدینوسیله به اطالع می رساند :بهعمل خواهد آمد.
نتیجــه آزمون ورودی حداکثر  48ســاعت بعــد از آزمون ،با
تعداد متقاضیان در آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستانهای دوره
ورود کدکاربری (شــماره ملی دانش آموز) و رمز عبور (شــماره اول مجتمع حدود  3000نفر می باشد که ظرفیت پذیرش در هر
صندلــی دانش آموز) ،درســامانه اینترنتی مجتمع به نشــانی واحد به شرح ذیل است:
 www.alameh.irقابل رویت می باشد.
 واحد میرداماد ( 120نفر ) واحد آبشناسان ( 180نفر ) واحد فرمانــیه ( 105نفر )برای آگاهی از نتیجه آزمون از تماس تلفنی
 واحد گلسـتــان ( 60نفر )جدا خودداری فرمایید.
 واحد پاسداران ( 100نفر )زمان و ســاعت مراجعه پذیرفته شدگان علمی جهت انجام
عدم پذیرش احتمالی فرزندان شایســته و مستعد شما در
مصاحبه حضوری و تحویل مدارک ،توســط واحد آموزشــی
آزمون ورودی مجتمع ،صرفا بدلیل محدودیت ظرفیت است،
مربوط اطالع رسانی خواهد شد.
حضــور دانش آموز به همراه پدر و مادر جهت مصاحبه الزامی لذا امیدواریم با توجه به توانمندی ها و قابلیت های بالقوه ی
است .الزم به ذکر اســت که عدم مراجعه در زمان اعالم شده خود در واحد آموزشی مناسبی پذیرفته شوند.

