
 

 
 

آموزشی عالمه طباطبایی   - س اعالم ستاد ثبت نام مجتمع فرهنگی بر اسا .آغاز شد  1402ثبت نام مدارس عالمه طباطبایی 

آن دسته از دانش آموزان داوطلب پایه های هفتم، هشتم و نهم دبیرستان دوره اول، پیش دبستان و دبستان های عالمه 

باطبایی ثبت  سایت ثبت نام مدارس عالمه ططباطبایی باید پس از مطالعه اعالمیه های منتشر شده، مشخصات خود را در 

می  انجام دهند. از این رو دانش آموزان  alameh.irو  mat.irکنند. داوطلبان می توانند مراحل اسم نویسی را در دو سایت 

 - 1402با داشتن شرایط الزم برای تکمیل فرم ثبت نام آزمون مدارس عالمه طباطبایی  1401دی ماه  14توانند از تاریخ 

 .اقدام نمایند 1403

دانش آموزان بتوانند نمره قبولی را در آزمون ورودی کسب کنند، می توانند ثبت نام نهایی خود را در شعب مدارس  چنانچه

عالمه طباطبایی انجام دهند. از آنجا که برای بسیاری از داوطلبان حضور در مدارس عالمه طباطبایی بسیار اهمیت دارد، 

نام خود را انجام دهند. چنانچه شما دانش آموز گرامی در ارتباط با نحوه و زمان بنابراین باید در تاریخ اعالم شده حتماً ثبت 

تماس بگیرید تا کارشناسان  9099075307توانید با شماره ثبت نام در مدارس عالمه طباطبایی سوالی داشته باشید، می

مایی های الزم را در اختیار شما آکادمی ایران تحصیل در اسرع وقت پاسخگوی سواالت شما باشند و در صورت نیاز راهن

 .قرار دهند

  

 1402ثبت نام مدارس عالمه طباطبایی  

آن دسته از دانش آموزانی که مایلند در مجتمع فرهنگی _ آموزشی عالمه طباطبایی ادامه تحصیل دهند، باید قبل از هر چیز 

نش آموزان داوطلب پایه هفتم، هشتم و نهم و پیش  ثبت نام خود را انجام دهند. دا alameh.ir یا سامانه mat.ir در سامانه

  .دبستانی و دبستان می توانند از طریق مراجعه به سایت آزمون مدارس عالمه طباطبایی فرایند ثبت نام خود را انجام دهند

در آموزشی عالمه طباطبایی، هر سال جهت پذیرش دانش آموزان، آزمون های ورودی برای اسم نویسی  -موسسه فرهنگی 

مدارس متوسطه اول و دوم برگزار می کند و دانش آموزانی که بتواند نمره حد نصاب را در این آزمون ها کسب کنند، مجاز  

  .مدارس خواهند بود. در ادامه بیشتر با سامانه ثبت نام آزمون آشنا می شوید نهایی در این ثبت نام به

  

  سامانه ثبت نام آزمون مدارس عالمه طباطبایی

دانش آموزانی که می خواهند در مدارس عالمه طباطبایی در مقاطع متوسطه دوره اول و دوم ثبت نام کنند، می توانند �🁈�

ثبت نام خود را انجام دهند. دانش آموزان با داشتن   alameh.ir و یا سایت mat.ir به صورت اینترنتی و از طریق سامانه

تکمیل فرم ثبت نام و بارگذاری مدارک هنگام ثبت نام آزمون مدارس عالمه طباطبایی  توانند برای  شرایط تعیین شده می

 .اقدام کنند 1403 - 1402دوره اول متوسطه 

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C/


 

 
 

مجموعه مدارس عالمه طباطبایی از دو موسسه جدا از هم تشکیل شده که هر کدام از آنها دارای سایت جداگانه به �🁈�

که داوطلب دانش آموزان ثبت نام کنند، می توانند از یک سایت مراحل اسم نویسی  می باشند. اما زمانی  alameh.ir آدرس

را انجام دهند و نیاز به ثبت نام در هر دو سامانه نیست. داوطلبان باید پس از ورود به سایت مربوطه برای تکمیل فرم های 

 .پیش ثبت نام اقدام کنند

 

 . بر روی لینک کلیک کنید ثبت نام مدارس عالمه حلیجهت اطالع از نحوه �� 

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%84%db%8c-98-99/


 

 
 

 alameh.ir نحوه ثبت نام مدارس عالمه طباطبایی از طریق سامانه

دانش آموزانی که واجد شرایط اعالم شده می باشند، می توانند با توجه به مقطع تحصیلی خود برای ثبت نام در   �🁈�

اقدام کنند. در ادامه مراحل ثبت نام برای هر کدام از پایه های هفتم، هشتم و نهم و همچنین پیش دبستانی   alameh.ir سامانه

 .کردو دبستان را ارائه خواهیم 

 1402مراحل ثبت نام پایه هفتم دوره اول مدارس عالمه طباطبایی  

داوطلبان پایه هفتم که قصد ادامه تحصیل در مدارس عالمه طباطبایی را دارند، باید اول از همه دارای ارزیابی خیلی �🁈�

باشند. مراحل ثبت نام برای   خوب، خوب یا معادل آن در کارنامه دوم سال پنجم ابتدایی یا کارنامه نوبت اول سال ششم

 :متقاضیان پایه هفتم شامل موارد زیر است

 .وارد شوید alameh.ir ابتدا به سایت ️✔

 .در مرحله بعد به قسمت »سامانه ها« و بعد از آن بخش »ثبت نام در مدارس عالمه طباطبایی« وارد شوید️✔

 .انتخاب کنیدپایه مورد نظر را با در نظر گرفتن جنسیت دانش آموز ️✔

 .اطالعات هویتی و تحصیلی را ثبت کنید و کد و رمز عبور را دریافت کنید️✔

  .در مرحله آخر با تایید اطالعات و دریافت کد رسید ثبت نام، مراحل اسم نویسی خود را نهایی کنید️✔

  

 1402مراحل نام نویسی پایه هشتم و نهم دبیرستان دوره اول مدارس عالمه طباطبایی  

در کارنامه نوبت اول سال  19داوطلبان پایه هشتم و نهم دوره اول مدارس عالمه طباطبایی باید دارای معدل کل حداقل �🁈�

باشند. پس از آزمون ورودی، شرکت در مصاحبه از مهمترین   1402در خرداد  19جاری یا یا دارای معدل کل حداقل 

 :ثبت نام برای میان پایه ها شامل مراحل زیر استشهرهای پذیرش دانش آموزان خواهد بود. اما مراحل 

 .وارد شوید alameh.ir در آغاز باید به سامانه ️✔



 

 
 

 .در مرحله بعد به بخش »سامانه ها« و سپس قسمت »ثبت نام در مدارس عالمه طباطبایی« وارد شوید ️✔

 .را با در نظر گرفتن جنسیت دانش آموز انتخاب نمایید  پایه مورد نظر ️✔

 .العات تحصیلی و هویتی را با دقت وارد کنید و کد و رمز عبور را درافت کنیداط️✔

  .در پایان با تایید اطالعات و دریافت کد رسید ثبت نام، مراحل نام نویسی را تکمیل کنید️✔

 1402مراحل اسم نویسی در دبستان های مجتمع آموزشی عالمه طباطبایی  

از   1403 – 1402ی و دبستان پسرانه و دخترانه مجتمع عالمه طباطبایی برای سال اسم نویسی برای مقطع پیش دبستان�🁈�

آموزشی عالمه طباطبایی متقاضیان ورود   -اواسط دی ماه سال جاری آغاز خواهد شد. بر اساس اعالم ستاد مجتمع فرهنگی 

تهرانپارس پس از برخورداری از شرایط  پایه های اول تا ششم پیش دبستانی و دبستانی واحد پسران نیاوران و واحد دخترانه 

ثبت نام کنند. اما فرایند ثبت نام برای متقاضیان پیش دبستانی و دبستان های  alameh.ir اعالم شده، می توانند در سایت

 :آموزشی عالمه طباطبایی شامل مراحل زیر می باشد -پسرانه و دخترانه مجتمع فرهنگی 

 alameh.ir ورود به سامانه️✔

 مشخصات هویتی و تحصیلی دانش آموز  ثبت️✔

 تکمیل فرایند ثبت نام با تأیید اطالعات و دریافت رسید نهایی ثبت نام از سامانه️✔

  

 mat.ir ثبت نام مدارس عالمه طباطبایی از طریق سایت

راه اندازی   mat.ir سایت دیگری به آدرس alameh.ir آموزشی عالمه طباطبایی، عالوه بر سایت -مجتمع فرهنگی �🁈�

کرده است که دانش آموزان می توانند از طریق مراجعه به این سایت، فرایند اسم نویسی خود را انجام دهند. این سایت در 

را در اختیار داوطلبان قرار می دهد. برای ثبت نام مدارس عالمه طباطبایی از  alameh.ir واقع امکانات مشابه سایت

 :د مراحل زیر را طی کنیدبای mat .ir طریق سایت



 

 
 

 شوید.  mat.ir مدارس عالمه طباطبایی به نشانی ورودی آزمون ابتدا وارد سایت ثبت نام️✔

در مرحله بعد نام کاربری و رمز عبور از طریق پیامک در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد که با استفاده از آن می  ️✔

 .نویسی خود را تکمیل کنندتوانند وارد منوی اصلی سایت شده و اسم 

پس از وارد شدن به صفحه اصلی این سایت می توانید اطالعات اولیه از جمله نام و نام خانوادگی، بارگذاری عکس ️✔

 .پرسنلی و عکس کارنامه دانش آموزی و انتخاب واحد های مورد نظر را ثبت کنید

  د ساعت و تاریخ جلسه توجیهی خود را انتخاب نمایید.در انتها و پس از تکمیل اطالعات در خواست شده، می توانی️✔

روز پیش از برگزاری آزمون کتبی، این فرصت را دارید تا برای تغییر اولویت های انتخابی اقدام  10قابل ذکر است که تا 

  .می توانید انتخاب های خود را تغییر دهید mat.ir نمایید و با مراجعه به سایت

  

 �� اطالعیه ��

نیاز به راهنمایی   1403 - 1402ه شما داوطلب گرامی در ارتباط با زمان نام نویسی آزمون مدارس عالمه طباطبایی چنانچ

تماس بگیرید تا کارشناسان آکادمی ایران تحصیل شما عزیزا را به  9099075307داشته باشید، تنها کافی است با شماره 

  .بهترین نحو ممکن راهنمایی کنند

  

 1402ستان عالمه طباطبایی ثبت نام دبیر

دانش آموزان مقطع دبیرستان می توانند در دو دوره متوسطه اول و متوسطه دوم می توانند برای ثبت نام در مدارس  �🁈�

عالمه طباطبایی اقدام کنند. به همین جهت الزم است دانش آموزان شرایط الزم برای ثبت نام را داشته باشند. داوطلبان پایه 

دارای ارزیابی خوبف خیلی خوب یا معادل آن در کارنامه نهایی سال پنجم یا کارنامه نوبت اول سال ششم ابتدایی  هفتم، باید

آزمون ورودی ثبت نام کنند و در صورت کسب نمره   باشند. دانش آموزانی که واجد شرایط اعالم شده باشند، می توانند در

  .ثبت نام نهایی خواهند بود الزم مجاز به

عالوه بر   1403 - 1402متوسطه  ین در حالی است که اسم نویسی برای آزمون مدارس عالمه طباطبایی دوره دوما�🁈�

کتبی، دارای یک مرحله مصاحبه حضوری نیز می باشد. یکی از شروط اصلی پذیرش داوطلبان دوره  مرحله آزمون



 

 
 

در خرداد    ۱۹یا معدل کل حداقل   در کارنامه نوبت اول سال جاری ۱۹متوسطه دوم، برخورداری از معدل کل حداقل  

  .قبولی در آزمون ورودی کتبی و کسب نمره مناسب از مصاحبه می باشد  ،140

  

 1402ثبت نام مدارس دخترانه عالمه طباطبایی 

یل به اسم نویسی در در مقطع ثبت نام در مدارس عالمه طباطبایی هیچ گونه محدودیتی ندارد. دانش آموزان دختر که ما�🁈�

متوسطه دوم مدارس عالمه طباطبایی هستند، می توانند با بررسی شرایط الزم اقدام به ثبت نام در آزمون های ورودی این  

مدارس کنند. به همین جهت ان دسته از داوطلبان دختر که می توانند در آزمون کتبی مدارس دوره اول و دوم متوسطه  

دی ماه جهت ثبت نام در   14شرکت کنند، باید در زمان ثبت نام این مدارس یعنی در تاریخ    1403 - 1402عالمه طباطبایی 

آزمون، برای تکمیل فرم اینترنتی ثبت نام اقدام نمایند. داوطلبان مدرسه های دخترانه عالمه طباطبایی می توانند در واحد 

  .ثبت نام خود را انجام دهند https://dabshenasan.mat.ir آبشناسان مجتمع عالمه طباطبایی از طریق سایت



 

 
 

 

 1402زمان ثبت نام در مدارس عالمه طباطبایی 

دانش آموزانی که می خواهند در مدارس عالمه طباطبایی ثبت نام کنند، باید در زمان مقرر اسم نویسی خود را انجام �🁈�

یی دارای شعبات مختلف می باشد که زمان ثبت نام آزمون  دهند. الزم به ذکر است که مدرسه های متوسطه عالمه طباطبا

 .برای دو موسسه این مدارس یکسان و زیر نظر آموزش و پرورش خواهد بود



 

 
 

کلیه داوطلبان دختر و پسر ساکن استان تهران می توانند برای ثبت نام در موسسه فرهنگی ادب و دانش عالمه �🁈�

. در حالی که موسسه اندیشمند مهر عالمه طباطبایی فقط از بین دانش آموزان پسر طباطبایی در دوره متوسطه اول اقدام کنند

 .ساکن استان تهران دانش آموز می پذیرد

آن دسته از افرادی که متقاضی تحصیل در هر کدام از مدارس عالمه طباطبایی هستند، در صورت داشتن شرایط الزم �🁈�

توانند به سایت مدارس مراجعه کنند و پس از تکمیل فرم های مربوطه و که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد، می 

  -1402بارگذاری مدارک الزم فرایند اسم نویسی خود را در پایه های مختلف دوره متوسطه و دبستان و پیش دبستانی 

وطلبان، اقدام به  انجام دهند. این مدارس در حال حاضر در پایه هفتم برای پذیرش دا 1401دی ماه  14در تاریخ  1403

   .برگزاری آزمون نموده اند

 



 

 
 

 �� اطالعیه ��

فرایند اسم نویسی در مدارس عالمه طباطبایی در پایه های هفتم، هشتم و نهم دوره اول دبیرستان و همچنین دوره پیش  

 .دبستانی و دبستان آغاز شده است

  

 1402شرایط ثبت نام در مدارس عالمه طباطبایی 

دسته از داوطلبانی که متقاضی ادامه تحصیل در پایه های هفتم، هشتم و نهم دوره اول دبیرستان هستند، با توجه به  آن �🁈�

نمرات اکتسابی در مرحله آزمون ورودی می توانند پذیرش خود را دریافت کنند. اسم نویسی برای آزمون مدرسه های  

  .و یک مرحله مصاحبه حضوری می باشد عالمه طباطبایی دوره دوم دارای یک مرحله آزمون کتبی

از مهمترین شرایط پذیرش پایه هفتم مدارس عالمه طباطبایی، داشتن ارزیابی خوب یا خیلی خوب یا معادل آن در  �🁈�

کارنامه نهایی سال پنجم یا کارنامه نوبت اول سال ششم ابتدایی است. دانش آموزانی که به کارنامه خود در سایت دسترسی 

می توانند از طریق سایت سیدا برای دریافت کارنامه دانش آموزی اقدام کنند. دانش آموزان واجد شرایط می توانند   ندارند،

 .در آزمون ورودی اسم نویسی کنند و چنانچه در آزمون قبول شوند، می توانند ثبت نام نهایی خود را انجام دهند

  

 1403 -1402زمان برگزاری آزمون مدارس عالمه طباطبایی  

پذیرش دانش آموزان در مقطع متوسطه پایه هفتم، هشتم و نهم هر سال پس از تکمیل فرم ثبت نام توسط االولیا دانش  �🁈�

می گیرد و دانش آموزان در صورت داشتن شرایط اعالم شده، می توانند  انجام  alameh.ir و یا mat.ir آموزان در سایت

و میان    1402اردیبهشت  2اسفند ماه و  12در آزمون ورودی شرکت کنند. زمان برگزاری آزمون ورودی برای پایه دهم 

 .اسفند ماه خواهد بود ۱۹پایه ها 



 

 
 

 

  

 1402زمان اعالم نتایج آزمون مدارس عالمه طباطبایی 

داوطلبان می توانند نمرات خود را در  1403 - 1402پس از برگزاری آزمون مرحله اول مدارس عالمه طباطبایی  �🁈�

 پنل کاربری مشاهده کنند. دانش آموزان پس از اعالم نتایج با ورود به سامانه ثبت نام آزمون عالمه طباطبایی به آدرس

alameh.ir  توانند به نتایج آزمون دسترسی داشته باشند. داوطلبانی که موفق به  با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور می

کسب نمره در آزمون کتبی شده اند، باید در مرحله دوم مصاحبه حضوری شرکت کنند. در حال حاضر زمان اعالم نتایج 

 .مشخص نیست 1403 -1402آزمون مدرسه های عالمه طباطبایی 



 

 
 

 . بر روی لینک کلیک کنید ثبت نام مدارس نمونه دولتی  برای اطالع از�� 

  

 جدیدترین اخبار پیرامون ثبت نام مدارس عالمه طباطبایی 

 اولی های واحد تهرانپارس ارزشیابی شدند  ��

دی، با آموزگاران برگزار  5واحد تهرانپارس، دوشنبه  –جلسه اولیا دانش آموزان پیش دبستان و دبستان عالمه طباطبایی  

فرزندانشان از ابتدای  شد. اولیا دانش آموزان پایه اول دبستان واحد تهرانپارس در این جلسه با گزارش تصویری عملکرد 

مهرماه آشنا شدند. آموزگاران پایه اول، در این جلسه درباره کارنامه توصیفی دانش آموزان و مباحث آموزشی کتاب های 

درسی شان توضیح دادند. آنها برای اولیا نحوه آموزش هر درس را در نیمه اول سال تحصیلی و مباحث تدریس شده را  

مه توصیفی دانش آموزان و شناخت نقاط قوت و ضعف آموزشی آنها به اولیا از موارد مهم این عنوان کردند. توضیع کارنا

 .جلسه بود

 آزمون پایانی طرح ادونس برگزار شد  ��

  8آزمون پایانی طرح ادونس، ویژه دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم دبیرستان های دوره اول عالمه طباطبایی پنجشنبه 

رگزار شد. دانش آموزان در این آزمون به سواالتی از درس ریاضی به صورت تشریحی پاسخ  دی به صورت حضوری ب

 .دقیقه بود 80دادند. مدت زمان این آزمون 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/


 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک کنید ارس شاهدثبت نام مد جهت اطالع از شرایط�� 

  

 خالصه مطالب

در این مقاله به بررسی ثبت نام مدارس عالمه طباطبایی در مقاطع پایه هفتم، هشتم و نهم و همچنین پیش دبستانی و دبستان  

می باشد. دانش آموزان باید در  1401دی ماه  14پرداختیم. زمان ثبت نام برای آزمون مدرسه های عالمه طباطبایی 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af/


 

 
 

 و یا سامانه mat.ir آموشی عالمه طباطبایی با مراجعه به سایت -صورت داشتن شرایط اعالم شده مجتمع فرهنگی 

alameh.ir برای ثبت نام خود اقدام نمایند. 

آموزشی عالمه طباطبایی   -نام در مجتمع فرهنگی توانند برای ثبت آموزانی می  توجه داشته باشید تنها آن دسته از دانش

را داشته باشند. چنانچه در ارتباط با نحوه ثبت نام مدارس عالمه  اقدام کنند که نمرات درخواستی این مرکز آموزشی

با کارشناسان ایران تحصیل تماس حاصل نمایید تا  9099075307طباطبایی سوالی داشته باشید، می توانید از طریق شماره 

 .اطالعات الزم را در اختیار شما عزیزان قرار دهند

  

 . کنیدکلیک برای دانلود پی دی اف مقاله �� 

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/ثبت-نام-مدارس-علامه-طباطبایی.pdf

