راهنماي ثبتنام

  آزمون ورودي ميان پايه

دبيرســتانهاي دخترانه عالمه طباطبايي (دوره اول و دوم)

راهنامي ثبتنام آزمون ورودي میان پايههای دبريستان(دخرتانه)
مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي

واحد آموزشي

دبیرستان های دخترانه
مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایی
عزيزان و همراهان! هميشه گفتهايم «ادعا منيكنيم ،اما»....؛
نگاهـي گـذرا بـه آغـاز حركـت مجتمـع فرهنگي آموزشـي عالمه طباطبايـي ،مـا و همراهـان را وا ميداردكه به گذشـته بنگريم و
نمـرهي كارنامهمـان را بـا وسـواس و دقـت ،مـرور كنيـم تـا بـه امروز برسـيم .كه چـه بودهايـم ،چه كردهايـم و چه هدفـي را دنبال
سـخن ماندگا ِر فيلسـوف چينـي كه گفت:
خواهيـم كـرد .بـه قول آن
ِ
ِ
تربيت
«براي محصول يكسـاله گندم بكار ،براي ميوه و محصوالت بيسـت سـاله درخت بنشـان و براي نتيجهي صدسـاله به دنبال
انسـان بـاش ».ادعـا نميكنيـم امـا از ديربـاز نگاهـي ژرف به آينـده داريم .بـا اميـدواري و همـت و برنامهريزي ،شـرايطي را فراهم
ِ
بزرگ فرهنگي و آموزشـي با تمام توان و پشـتكار و اسـتعدادش ،انسـان بشـود .تا مرزهاي
ميكنيـم تـا «انسـان» در ايـن مجتمـع
دانـش و بينـش را بـا ره توشـهاي كـه در اختيـارش ميگذاريـم ،يكـي پـس از ديگـري طي كند و تصميـم و انتخابِ درسـت  ،او را
بـه نهايـت شايسـتگي برسـاند .هـدفِ مـا روشـن و مشـخص خواهد بـود و به يقيـن توكل به خـدا را در پـي دارد .ادعـا نمي كنيم
امـا اعتمـاد اوليـاء محتـرم ،بزرگتريـن حامـي ايـن حركـت عظيم اسـت .بـه آينـده مينگريم و به گسـترش كمي و كيفي چشـم
دوختهايم.جـان و دل را بـه صبـوري ،گـرو نهادهايـم و بـه پيشـرفتهاي آينـده ميانديشـيم و بـا شـما همگامان خـوب و صميمي
بـراي آينـدهاي روشـن گام برميداريـم و بـه جديّـت اعتقـاد داريـم كـه اگر چـه «ادعـا نميكنيم كـه بهترينيم ،اما خرسـنديم كه
بهترينهـا ،مـا را برگزيدهاند».
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دبيرســتان دخترانه عالمه طباطبايي  -واحد آبشناسان (دوره دوم)
انتهاي بزرگراه آبشناسان  -فلكه دوم شهران  -خيابان يكم  -پالك 49

منطقه5

دبيرستان دخترانه عالمه طباطبايي  -واحد يوسفآباد (دوره دوم)

منطقه6

تلفن 44357631 - 44357352 :

تلفن 88063672- 88063673 :

خيابان سید جامل الدین اسدآبادی (یوسف آباد)  -باالتر از ميدان فرهنگ  -خیابان  35غربی  -پالک 30

دبيرستان دخترانه عالمه طباطبايي  -واحد يوسفآباد (دوره اول)
خيابان سید جامل الدین اسدآبادی (یوسف آباد)  -باالتر از ميدان فرهنگ  -خیابان  35غربی  -پالک 30
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منطقه6
تلفن 88063672- 88063673 :

ستاد ثبت نام021-44849084 :

مقدمه

4

روش ثبت نام داوطلبان ميان پایه های دبیرستان های دخترانه (دوره اول  -دوره دوم )

5

روش ثبت نام در آزمون ورودی میان پای ه

5

ش
شرایط پذیر 

5

نحوه انتخاب واحدهای آموزشی

5

منابع آزمون دبیرستان دوره اول ( پایه هفتم به هشتم )

6

منابع آزمون دبیرستان دوره اول ( پایه هشتم به نهم )

6

منابع آزمون ورودی دبیرستان دوره دوم ( پایه دهم به یازدهم رشته ریاضی )

7

منابع آزمون ورودی دبیرستان دوره دوم ( پایه دهم به یازدهم رشته تجربی )

7

منابع آزمون ورودی دبیرستان دوره دوم ( پایه یازدهم به دوازدهم رشته ریاضی )

8

منابع آزمون ورودی دبیرستان دوره دوم ( پایه یازدهم به دوازدهم رشته تجربی )

8

نحوه اعالم نتیجه آزمون ورودی

9

اهم سواالت مطرح شده درباره آزمون ورودی	

10

ی
نشانی و کروکی مسیر های دسترسی به ساختمان مرکزی مجتمع فرهنگی  -آموزشی عالمهطباطبای 

11

www.mat.ir

3

راهنامي ثبتنام آزمون ورودي میان پايههای دبريستان(دخرتانه)
مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي

مقدمه

بـا عـرض سلام خدمـت متقاضیان محتـرم ثبت نـام در آزمـون هـای ورودی مدارس مجتمـع فرهنگی
آموزشـی عالمـه طباطبایـی از ایـن که سـعی مـی نمایید بـا مطالعه این دفترچـه ی راهنمـا با چگونگی
ثبـت نـام و گزینش دانشآموزان در مدارس این مجتمع آشـنا شـوید ،سپاسـگزاریم .امیدواریم شـما نیز
بـا مـا هـم عقیده باشـید که پاسـخگویی به تمام سـواالتی که از سـوی چند هـزار نفر متقاضـی ثبت نام
در آزمونهـای ورودی بـه صـورت تلفنـی یـا حضـوری مطـرح میشـود واقعاً دشـوار و مطالعـه دقیق این
دفترچه پاسـخگوی بسـیاری از سـواالت شـما خواهد بود.
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ستاد ثبت نام021-44849084 :

روش ثبتنام درآزمون ورودی در

پایه هشــتم و نهم دوره اول  -پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم (دخترانه)
ثبـت نـام در ایـن پایـه هـا بـه ایـن ترتیـب اسـت کـه متقاضیـان از طریـق ورود بـه سـایت دبیرسـتان هـای
عالمـه طباطبایـی ( )www.mat.irو مطالعـه اطالعیـه شـماره  6سـتاد ثبـت نـام مختص
واحـد هـای دخترانه ،مـی توانند از تاریـخ  99/10/10به سـامانه سـتاد ثبت نـام مراجعه و پـس از ثبت
اطالعـات خواسـته شـده اولیـه ،کـد و رمـز ویـژه ثبـت نـام را از طریـق پیامـک دریافـت نمایند .سـپس با
ورود بـه سـامانه ی ثبـت نـام از طریـق کد و رمز دریافتی (ارسـال شـده از طریق پیامک) نسـبت به تکمیل
اطالعـات فـردی و انتخـاب واحـد آموزشـی مورد نظـر اقـدام نمایند.

شرایطپذیرش
داشتن حداقل معدل کل  19در کارنامه ترم اول سال تحصیلی 1399-1400
قبولی در آزمون
پذیرش در مصاحبه

نحوهانتخابواحدهایآموزشی
بـا توجـه بـه اینکـه کلیـه مدارس عالمـه طباطبایی تابع سیسـتم آموزشـی یکسـان می باشـند و از برنامـه ها و فـوق برنامه
هـای آموزشـی و فرهنگـی مشـترک برخوردارنـد ،لذا توصیـه می شـود در انتخاب واحد آموزشـی محل تحصیـل فرزند خود،
فاصلـه ی محـل سـکونت تـا مدرسـه را به عنوان یـک عامل مهم در نظـر بگیرید تا از صـرف هزینه قابل توجه برای سـرویس
رفـت و آمـد دانـش آمـوز و هم چنین از بروز خسـتگی و اتالف وقت ناشـی از بعد مسـافت پیشـگیری شـود .

تاریخوساعتآزمونورودی
آزمون ورودی میان پایه های دبیرستان دوره اول و دوم دخترانه در روز
جمعه  1400/2/24ساعت  8:00صبح برگزار میگردد
آخرین مهلت ثبت نام در آزمون  18اردیبهشت می باشد

دانشآمـوزان بـه شـرط کسـب رتبـه ی علمی الزم و شـرکت در مصاحبـه و با توجه بـه اولویتهای انتخابی خـود ،امکان ثبت
نـام در مـدارس عالمه طباطبایی را به دسـت مـی آورند.
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راهنامي ثبتنام آزمون ورودي میان پايههای دبريستان(دخرتانه)
مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي

آ   زمو   ن و   ر     و    د   ي
منابع آزمون ورودی میان پایه دبیرستان دوره اول دخترانه ( پایهی هفتم به هشتم )

** شش فصل اول کتاب ریاضی سال هفتم
**  10فصل اول کتاب علوم سال هفتم

منابع آزمون ورودی میان پایه دبیرستان دوره اول دخترانه ( پایهی هشتم به نهم )

** شش فصل اول کتاب ریاضی سال هشتم
**  10فصل اول کتاب علوم سال هشتم

6

www.mat.ir

ستاد ثبت نام021-44849084 :

منابع آزمون ورودی میان پایه دبیرستان دوره دوم (پایه دهم به یازدهم -رشته ریاضی)
نوع دفترچه

دفترچهی عمومی
دفترچهی اختصاصي

مواد آزمون

سرفصل آزمون

ادبیات فارسی

از درس شانزدهم تا پایان کتاب

عربی

کل کتاب

دین و زندگی

از درس نهم تا پایان درس یازدهم

زبان انگلیسی

درس  3و 4

ریاضی

درس  3از فصل چهارم و کل فصل پنجم

هندسه

فصل سوم

فیزیک

فصل سوم از ابتدای توان و فصل چهارم تا ابتدای روشهای انتقال گرما

شیمی

از صفحه ی ( 73ابتدای اوزون ،دگر شکلی از اکسیژن در هواکره)
تا پایان کتاب

منابع آزمون ورودی میان پایه دبیرستان دوره دوم (پایه دهم به یازدهم -رشته تجربی)
نوع دفترچه

دفترچهی عمومی
دفترچهی اختصاصي

مواد آزمون

سرفصل آزمون

ادبیات فارسی

از درس شانزدهم تا پایان کتاب

عربی

کل کتاب

دین و زندگی

از درس نهم تا پایان درس یازدهم

زبان انگلیسی

درس  3و 4

ریاضی

فصل  6و 7

زیستشناسی

فصل  6و 7

فیزیک

از ابتدای فصل  4تا ابتدای روشهای انتقال گرما

شیمی

از صفحه ی (73ابتدای اوزون ،دگر شکلی از اکسیژن در هواکره)
تا پایان کتاب
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راهنامي ثبتنام آزمون ورودي میان پايههای دبريستان(دخرتانه)
مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي

منابع آزمون ورودی میان پایه دبیرستان دوره دوم (پایه یازدهم به دوازدهم -رشته ریاضی)
نوع دفترچه

دفترچهی عمومی
دفترچهی اختصاصي

مواد آزمون

سرفصل آزمون

ادبیات فارسی

از روانخوانی دیدار (از ابتدای صفحه ی  ) 134تا پایان کتاب

عربی

کل کتاب

دین و زندگی

از درس نهم تا پایان درس یازدهم

زبان انگلیسی

درس ( 2بخش دستوری) +درس 3

حسابان

فصل 5

هندسه

درس دوم ،سوم و چهارم از فصل 3

آمار و احتمال

از فصل  3تا پایان کتاب

فیزیک

فصل  3از میدان مغناطیسی سیم لوله و فصل ( 4رشته ی ریاضی)
تا ابتدای مبدل

شیمی

از صفحه ی ( 63ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است)
تا پایان کتاب

منابع آزمون ورودی میان پایه دبیرستان دوره دوم (پایه يازدهم به دوازدهم -رشته تجربی)
نوع دفترچه

دفترچهی عمومی
دفترچهی اختصاصي
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مواد آزمون

سرفصل آزمون

ادبیات فارسی

از روانخوانی دیدار (از ابتدای صفحهی  ) 134تا پایان کتاب

عربی

کل کتاب

دین و زندگی

از درس نهم تا پایان درس یازدهم

زبان انگلیسی

درس ( 2بخش دستوری) +درس 3

ریاضی

فصل  6و 7

زیستشناسی

فصل  8و 9

فیزیک

فصل  3از میدان مغناطیسی سیم لوله و فصل ( 4رشته ی ریاضی)
تا ابتدای مبدل

شیمی

از صفحه ی ( 63ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است)
تا پایان کتاب
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ستاد ثبت نام021-44849084 :

نحوه اعالم نتیجه آزمون ورودی میان پایه های دوره اول و دوم دبیرستان (دخترانه):
اعالم نتیجهی آزمون ورودی فقط از طرف واحد آموزشی و به صورت تلفنی پس از برگزاری آزمون میان پایه میسر خواهد بود .لذا
توصیه می شود در این فاصله زمانی منتظر تماس واحد آموزشی خود باشید .

مهلت ثبت نام و تاریخ آزمون:
دانش آموزانی که تا تاریخ  1400/2/18اقدام به ثبت نام نمایند در آزمون ورودی روز 1400/2/24ساعت  8صبح شرکت می نمایند .
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راهنامي ثبتنام آزمون ورودي میان پايههای دبريستان(دخرتانه)
مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي

اهم سواالت مطرح شده دربار ه ی آزمون ورودی
اگر روز برگزاری آزمون ورودی مجتمع ،مقارن با زمان برگزاری آزمون ورودی مدارس دیگر

باشد چه اقدامی می توان انجام داد؟

مجتمع فرهنگی آموزشی عالمه طباطبایی از دی ماه  1399تاریخ و ساعت برگزاری آزمون های ورودی خود را
تعیین و از طریق وب سایت خود اعالم می نماید .طبیعی است که هر مرکز آموزشی ،زمانی را برای برگزاری
آزمون تعیین می نمایدو گاهی برگزاری آزمون دو مرکز آموزشی همزمان می شود .در این صورت حق طبیعی
والدین است که با توجه به شناخت و تشخیص خود ،فرزندشان را به شرکت در آزمون هر مرکز آموزشی که
صالح می دانند ترغیب نمایند.
الزم به یادآوریست که این مجتمع تاریخ و زمان برگزاری آزمون ورودی خود را به هیچ عنوان تغییر نمی دهد
(مگر با دستور العمل مراجع مسئول در آموزش و پرورش )که در این صورت مراتب از طریق وب سایت مجتمع
اطالع رسانی خواهد شد.
آیا نمره و رتبه دانش آموزان شرکت کننده در آزمون ورودی به آنان اعالم می شود؟
به دانش آموزان «قبول قطعی» و «ذخیره» فقط عبارت «قبول» یا «ذخیره» به عنوان «نتیجه آزمون» اعالم
می شود ولی سایر شرکت کنندگان می توانند نمره و رتبه خود را فقط از طریق وب سایت مجتمع و با استفاده
از کد و رمز دریافتی مشاهده نمایند.
روش تصحیح پاسخ برگ ها و اعالم نتیجه داوطلبان شرکت کننده در آزمون چگونه است؟
پس از برگزاری آزمون،پاسخبرگ های دانش آموزان جمع آوری شده و به وسیله دو دستگاه قرائت می شود
درصورتی که میان نتایج قرائت شده در دو دستگاه مغایرتی مشاهده شود ،برگه برای بار سوم قرائت می شود.
معموال تا  48ساعت پس از برگزاری آزمون ،نتایج بر روی وب سایت مجتمع قرار می گیرد.
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ستاد ثبت نام021-44849084 :

نشانی و کروکی  مســیر های دسترسی به ساختمان مرکزی
مجتمع فرهنگی  آموزشی عالمهطباطبایی
مسیر  : 1انتهای بزرگراه شهید ستاری شاملی– به سمت ستاری جنوبی – خروجی دوم  -خیابان شعرا -پالک17
مسیر : 2انتهای جنت آباد شاملی –بلوار سیمون بولیوار(به سمت رشق) – خیابان شعرا  -پالک 17

ميدان
دانشگاه

سيمونبوليوار

سيمون بوليوار شرق

ست
اري جنوب

بيس

خ
روجي اول

ست
اري شمال

سردار جنگل

دوم
جي
خرو

آبشناسان غرب

آبشناسان غرب

جنت آباد شمالي

ت متر
ي شعرا

شمال

كري شمال
با

جنت آباد شمالي

مجتمععالمهطباطبايي

آبشناسان غرب

سردار جنگل

برای اطالع از آخرین اخبار و تغییرات احتاملی به وب سایت
مجتمع دبیرستان های عالمه طباطبایی به آدرس

www.mat.ir
مراجعهفرمایید

www.mat.ir
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