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مقدمه

روش ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان های پسرانه دوره اول متوسطه )پایه هفتم(

ــام در  ــت ن ــرم ثب ــان محت ــت متقاضی ــن ســالم خدم ضم
آزمون هــای ورودی مــدارس مجتمــع فرهنگــی- آموزشــی 
عالمــه طباطبایــی و ســپاس از ایــن کــه ســعی می کنیــد 
بــا مطالعــه ایــن دفترچــه راهنمــا بــا چگونگــی ثبــت نــام 
ــن مجتمــع آشــنا  و گزینــش دانش آمــوزان در مــدارس ای
شــوید.. امیدواریــم شــما نیــز بــا مــا هــم عقیــده باشــید که 
پاســخگویی بــه تمــام ســواالتی کــه از ســوی چنــد هــزار 
ــای ورودی مجتمــع  ــام در آزمون ه ــت ن ــر متقاضــی ثب نف
)در پایه هــا و دوره هــای مختلــف تحصیلــی( مطــرح 
می شــود، بــه صــورت تلفنــی یــا حضــوری دشــوار و حتــی 

غیرممکــن اســت. 

ثبــت نــام در پایــه هفتــم بــه ایــن ترتیــب اســت کــه متقاضیــان 
ــه ســامانه ســتاد  ــه ســایت www.alameh.ir  ب از طریــق ورود ب
ثبــت نــام مراجعــه نمــوده و پــس از ثبــت اطالعات خواســته شــده 
اولیــه، کــد و رمــز ویــژه ثبــت نــام را از طریــق پیامــک دریافــت 

می نماینــد. 
ــز  ــد و رم ــق ک ــام از طری ــت ن ــه ســامانه ی ثب ــا ورود ب ســپس ب
دریافتــی )ارســال شــده از طریــق پیامــک ( مــی تواننــد نســبت به 
تکمیــل اطالعــات فــردی و انتخــاب واحدهــای مــورد نظــر خــود 
بــه ترتیــب اولویــت اقــدام نمــوده و بعــد از تکمیــل ایــن اطالعــات، 

ســاعت و تاریــخ جلســه توجیهــی خــود را انتخــاب نماینــد.
شرط ثبت نام در آزمون ورودی پایه هفتم : 

دارا بــودن معــدل کل 19 و باالتــر در کارنامــه ســال پنجــم ابتدایی 

و یــا معــدل 19 و باالتــر در کارنامــه نیــم ســال اول ســال ششــم 
ابتدایی.

تبصــره1: در صــورت توصیفــی بــودن کارنامــه، دارا بــودن عنــوان 
»خیلــی خــوب« ضــروری اســت.

ــه  ــره2: کارنامــه می بایســت به صــورت رســمی و ممهــور ب تبص
مهــر مدرســه و امضــاء مدیــر باشــد

 پــس از ثبــت نــام اینترنتــی ، از اولیاء محتــرم به همراه فرزندشــان 
بــرای شــرکت در جلســه توجیهــی بر اســاس زمــان انتخابــی خود 
دعــوت بــه عمــل مــی آیــد کــه در جلســه مذکــور ضمن آشــنایی 
بــا برنامــه هــای آموزشــی ، فرهنگــی و ویژگی هــا و موفقیت هــای 
مــدارس عالمــه طباطبایــی ،کارت شــرکت در آزمــون ورودی 

تحویــل ایشــان مــی شــود . 

حداقــل  کــه  شــود  مــی  تاکیــد 
 هــر هفتــه یکبــار بــه وب ســایت
ــار  ــن اخب ــه و آخری  alameh.ir مراجع
دربــاره آزمــون ورودی را مطالعــه نمایید.
آزمــون ورودی دوره اول متوســطه )پایــه 
هفتم(فقــط یــک بــار برگــزار مــی شــود 
و در صــورت عــدم شــرکت دانــش آمــوز 
در آزمــون ورودی بــه هــر دلیــل )موجــه 
یــا غیــر موجــه( امــکان برگــزاری آزمون 
مجــدد بــه هیــچ عنــوان وجــود نخواهــد 

داشــت . 

تذکر مهم :

ــه  ــی عالم ــی - آموزش ــع فرهنگ مجتم
ــه   ــروع ب ــال 1372 ش ــی از س طباطبای
ــج  ــت و دارای  پن ــوده اس ــت نم فعالی
دبیرســتان پســرانه دوره اول )راهنمایی(  
طباطبایــی  عالمــه  مــدارس  اســت. 
غیردولتــی بــوده و هیچگونــه وابســتگی           

     به نهاد، ارگان یا سازمانی ندارند.
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مجتمــع عالمــه طباطبایــی جهــت جلوگیــری ازاتــالف وقــت 
ــزاری  ــورد، از برگ ــای  بی م ــی وکاهــش نگرانی ه ــای گرام اولی
چنــد مرحلــه آزمــون که متاســفانه در بعضــی از مــدارس رایج 
شــده اســت خــودداری می کنــد و صرفــا از بیــن دانــش آموزان 
شــرکت کننــده بــا برگزاری»یــک مرحلــه آزمــون ورودی«، تا 
دو برابــر ظرفیــت پذیــرش مــدارس، اعــالم قبولــی مــی نماید 
و ازایــن دانــش آمــوزان جهــت مصاحبــه ی حضــوری و ثبــت 
ــوزان  ــن، دانش آم ــی آورد. بنابرای ــل م ــه عم ــوت ب ــام دع ن
بــه شــرط کســب رتبــه علمــی الزم و بــا توجــه بــه اولویــت 
ــام در مــدارس عالمــه  ــی خــود، امــکان ثبــت ن هــای انتخاب
طباطبایــی را بــه دســت مــی آورنــد. آزمــون ورودی مــدارس 
عالمــه طباطبایــی بــه صــورت همزمــان و فقــط در محلی که 
بــر روی کارت شــرکت در آزمــون ورودی داوطلــب درج شــده 
اســت برگــزار می شــود. در ســال هــای گذشــته حــدود2500 
نفــر متقاضــی شــرکت در آزمون ورودی دبیرســتان هــای دوره 
اول )راهنمایــی( عالمــه طباطبایــی بودنــد کــه از ایــن تعــداد، 

حــدود 500 نفــر پذیرفتــه شــدند. 

ــد مــالک پذیــرش  ــادآوری مــی نمای مجــدداً ی
صرفــًا  مجتمــع  مــدارس  در  دانش آمــوزان 
حــد  کســب   ، ورودی  آزمــون  در  شــرکت 
ــوری  ــه حض ــرکت در مصاحب ــاب الزم و ش نص

. شــد می با
   بــا توجــه بــه وجــود مــدارس هم نــام یــا نــام مشــابه 
ــد  ــران، مجــدداً تاکی ــهر ته ــی« در ش ــه طباطبای »عالم
مــی شــود فقــط دبیرســتان های دوره اول پســرانه 
ــانی و  ــام و نش ــه ن ــن دفترچ ــر ای ــه آخ ــه در صفح ک
ــق  ــت، متعل ــده اس ــد ش ــا قی ــاس آنه ــماره های تم ش
بــه مجتمــع فرهنگــی - آموزشــی عالمه طباطبایــی 
می باشــند و ســایر دبیرســتان های دوره اول پســرانه 
در شــهر تهــران کــه بــا نــام »عالمــه طباطبایــی« یــا بــا 
ــه آن، فعالیــت می نماینــد  ــزودن پیشــوند و پســوند ب اف
و  نداشــته  ایــن مجتمــع  بــه  وابســتگی  هیچ گونــه 
ــن  ــک از ای ــچ ی ــال هی ــی در قب ــع  عالمه طباطبای مجتم

ــدارد. ــده ن ــه عه ــئولیتی ب ــدارس مس م
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 1- ورود بــه ســامانه ســتاد ثبــت نــام از طریــق وب ســایت
 www.alameh.ir و وارد کردن اطالعات اولیه خواسته شده.

2- ارســال کــد و رمــز ویــژه ثبــت نــام از طریــق پیامــک بــه تلفــن 
ــده. ــام کنن همــراه ثبت ن

3- وارد کــردن کــد و رمــز دریافــت شــده جهــت ورود بــه بخــش 
ثبــت نــام ســامانه ســتاد ثبــت نــام .

4- تکمیــل اطالعــات خواســته شــده ماننــد : نــام و نــام خانوادگــی 
دانــش آمــوز ، عکــس پرســنلی دانــش آمــوز ، عکــس کارنامــه دانــش 

آمــوز و انتخــاب واحدهــای مــورد نظــر بــا رعایــت اولویــت.

ــای  ــس ه ــه عک ــود ک ــی ش ــان م ــر نش ــر 1 : خاط تذک
ــام توســط همــکاران  بارگــذاری شــده در ســامانه ثبــت ن
ســتاد ثبــت نــام بررســی شــده و در صــورت وجــود ایــراد 
ــرم  ــاء محت ــه اولی ــح ب ــت تصحی ــب جه ــکال مرات و اش

ــردد. ــی گ ــانی م اطالع رس

تذکــر 2 : خواهشــمند اســت بــا ورود صحیــح اطالعــات از 
بــروز مشــکل در ادامــه رونــد ثبــت نــام جلوگیــری نمایید. 

5- انتخاب ساعت و روز حضور در جلسه توجیهی.

ــاهده  ــل را مش ــام ذی ــوق پیغ ــه ف ــل 5 گان ــام مراح ــس از انج پ
ییــد: می نما

 اطالعات اولیه شما 
با موفقیت ثبت شد

تذکــر1:  پــس از دریافــت کــد و رمــز حداکثــر ظــرف 
مــدت هفــت روزبایــد ثبــت نــام اینترنتی تکمیل شــود. 

تذکــر2 : در صــورت بــروز هرگونــه ایــراد در رونــد ثبت 
نــام مــی توانید با شــماره ســتاد ثبــت نــام 44854325  

تمــاس بگیرید .

ــط از  ــون ورودی فق ــه ی آزم ــالم نتیج ــر3:  اع تذک
طریــق وب ســایت اینترنتــی مجتمــع یــا موسســه و بــا 
ــذا  ــود. ل اســتفاده از ایــن کــد و رمــز میســر خواهــد ب
ــز  ــد و رم ــداری ک ــظ و نگه ــود در حف ــه می ش توصی

ــد. ــذول فرمائی ــی، اهتمــام جــدی مب دریافت

لطفــاً پرینــت رســید ثبت نــام و کارنامــه 
ــراه  ــی هم ــه توجیه ــوز را در جلس دانش آم

داشــته باشــید

تذکر مهم :
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نحوه اطمینان از تکمیل فرایند ثبت نام

مدارک الزم جهت حضور در جلسه توجیهی

تــا زمانــی کــه عبــارت »اطالعــات اولیه شــما بــا موفقیت ثبت شــد« 
را بــا رنــگ ســبز و حــروف درشــت مشــاهده ننمــوده ایــد، ثبــت نام 
شــما انجــام نشــده اســت. ممکــن اســت گاهــی ســرعت اینترنــت 
کنــد باشــد. از دو یــا چنــد بــار زدن کلیــد »ثبــت« خــودداری کنید 

و صبــر کنیــد تــا صفحــات بــه ترتیــب بــاز شــوند.
بــرای بررســی و اطمینــان از تکمیــل ثبــت نــام، نیــازی بــه تمــاس 
تلفنــی نیســت.کافی اســت مجــددا بــه وب ســایت مراجعــه و کــد و 
رمــز خــود را وارد نماییــد. اگــر اطالعــات شــما تکمیــل شــده باشــد، 
ســامانه ثبــت نــام آخریــن وضعیــت ثبــت نامــی شــما را نمایــش 

خواهــد داد.

ــز،  ــد و رم ــت ک ــس از دریاف ــه پ ــی ک ــر: در صورت تذک
ــه طــور  ــام ب حداکثــر ظــرف مــدت 7 روز فراینــد ثبــت ن
کامــل انجــام نپذیــرد، ســامانه ی ثبــت نــام اینترنتــی بــه 
صــورت خودکارکــد و رمــز دریافتــی را حــذف مــی کنــد.

ــرکت  ــت کارت ش ــی و دریاف ــه توجیه ــور در جلس ــس از حض پ
ــان یافتــه محســوب مــی  ــام پای ــد ثبــت ن در آزمــون ورودی، رون
 شــود و مرجلــه بعــد شــرکت دانش آمــوز در آزمــون ورودی

خواهد بود. 

1- پرینت فرم رسید ثبت نام
2-  اصل و تصویر کارنامه ای که معدل مندرج درآن در سامانه ثبت نام ذکر شده است

کارنامــه ای کــه در روز جلســه 
توجیهــی ارائــه می شــود بایــد 
کارنامــه رســمی و مشــابه 
ــه  ــل و ممهــور ب ــه ی ذی نمون
مهــر و امضــای مدیر مدرســه 

باشــد. 

تذکر مهم
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نحوه انتخاب واحدهای آموزشی
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بــا توجــه بــه اینکــه کلیــه مــدارس عالمــه طباطبایــی تابع سیســتم 
آموزشــی یکســان مــی باشــند و از برنامــه هــا و  فــوق برنامــه هــای 
آموزشــی وفرهنگــی مشــترک برخوردارند،لــذا توصیــه مــی شــود در 
ــه ی  ــد خــود، فاصل ــل فرزن انتخــاب واحــد آموزشــی محــل تحصی
محــل ســکونت تــا مدرســه را بــه عنــوان یــک عامــل مهــم در نظــر 
بگیریــد تــا از صــرف هزینــه قابــل توجــه بــرای ســرویس رفــت و آمد 
دانــش آمــوز و همچنیــن از بــروز خســتگی و اتــالف وقــت ناشــی از 

بعــد مســافت پیشــگیری شــود.

ــی  ــد آموزش ــد 5 واح ــی توانن ــاء م ــک از اولی ــر ی ه
ــه  ــل فرزندشــان در پای ــه تحصی را جهــت اشــتغال ب
هفتــم بــه ترتیــب اولویــت موردنظــر انتخــاب نمایند، 
در صورتــی کــه تعــداد واحدهــای انتخابــی کمتــر از 
ایــن تعــداد باشــد بــه معنــی تمایــل دانش آموزصرفــاً 
ــی  ــای انتخاب ــا واحده ــد ی ــل در واح ــرای تحصی ب

اســت.
ــخ  ــا 10 روز قبــل از تاری ــه یادآوریســت کــه ت الزم ب
ــما  ــرای ش ــکان ب ــن ام ــون ورودی ای ــزاری آزم برگ
وجــود دارد کــه بــرای تغییــر اولویــت هــای انتخابــی 
اقــدام نماییــد. بــرای انجــام ایــن تغییــرات کافیســت 

ــام مراجعــه فرماییــد. مجــدداً بــه ســامانه ثبــت ن

تذکر مهم

پس از برگزاری آزمون هیچ گونه 
درخواستی مبنی بر تغییر اولویت 

واحد های آموزشی، پذیرفته 
نخواهد شد.
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 روند برگزاری جلسه توجیهی 
ــه  ــاء ب ــه اولی ــک جلســه دو ســاعته اســت ک جلســه ی توجیهــی ی
ــه و دریافــت اطالعــات  ــل کارنام ــوز جهــت تحوی ــش آم همــراه دان
بیشــتر دربــاره ی برنامــه هــا و فــوق برنامه های آموزشــی و پرورشــی 

بــه مجتمــع دعــوت مــی شــوند. 
شــرکت در جلســه توجیهــی الزامــی مــی باشــد. لــذا عــدم حضــور 
ــه معنــای انصــراف دانــش آمــوز از شــرکت  در جلســه توجیهــی، ب
در آزمــون ورودی تلقــی شــده و ثبــت نــام اینترنتــی ایشــان باطــل 

خواهــد شــد.

جلســات توجیهــی معمــوالٌ در روزهــای جمعــه و راس ســاعت 
مشــخص شــده و بــه صــورت گروهــی برگــزار مــی شــود ،لــذا توجــه 

ــکات ذیــل جلــب مــی نمایــد: ــه ن اولیــای گرامــی را ب

  تذکــر 1 : فــرم رســید ثبت نــام اینترنتــی و کارنامــه دانش آمــوز 
را به همــراه داشــته باشــید.

ــا  ــر 2 : روز جلســه توجیهــی کارنامــه دانش آمــوزان از اولی   تذک
دریافــت شــده و فــرم مشــخصات دانش آمــوزان کــه در ســامانه ثبــت 
ــوزان  ــاء دانش آم ــه اولی ــر ب ــی دقیق ت ــت بررس ــت جه ــده اس ش

تحویــل مــی گــردد.

  تذکــر 3: اولیــای گرامــی مــی توانند در صــورت تمایــل در همان 
ــد خــود در کالس هــای  ــام فرزن ــه ثبت ن جلســه توجیهــی نســبت ب

آمادگــی آزمــون ورودی اقــدام نماینــد.

  تذکــر 4 : بعــد از اتمــام جلســه توجیهــی، کارت ورود بــه جلســه 
آزمــون ورودی بــه اولیــای گرامــی تحویــل مــی گــردد .

ــی  ــرای برخ ــدور کارت ب ــد ص ــکلی در رون ــر مش ــر 5 : اگ   تذک
ــه  ــد ب ــع مشــکل بای ــت بررســی و رف ــد جه ــش بیای ــان پی داوطلب

ــد . ــه نماین ــام مراجع ــت ن ــتاد ثب کارشناســان س

ــون ورودی ،  ــرکت در آزم ــت کارت ش ــس از دریاف ــر 6 : پ   تذک
مراحــل ثبــت نــام پایــان یافتــه محســوب مــی شــود .

  تذکــر 7 : خــروج اولیــاء قبــل از اتمــام جلســه و عــدم دریافــت 
ــام  ــت ن ــراف از ثب ــه انص ــه منزل ــون ورودی ب ــرکت در آزم کارت ش

تلقــی مــی شــود.
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منابع آزمون ورودی
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ســواالت آزمــون ورودی پایــه هفتــم دوره اول دبیرســتان از کتاب های 
ریاضــی و علــوم ســال پنجــم و ششــم ابتدایــی طراحی خواهد شــد .

13
72

س 
سی

تأ

w w w . a l a m e h . i rموسسه فرهنگی، آموزشی اندیشه مهر عالمه طباطبایی
 مجتمع فرهنگی، آموزشی عالمه طباطبایی



9

نحوه اعالم نتیجه آزمون ورودی 

آزمون میان پایه هشتم و نهم دبیرستان )دوره اول(

ــا  ــه ی ــایت موسس ــق وب س ــط از طری ــون ورودی فق ــه آزم نتیج
ــام  ــت ن ــگام ثب ــه هن ــزی ک ــد و رم ــتفاده از ک ــا اس ــع و ب مجتم

ــود. ــد ب ــاهده خواه ــل مش ــد، قاب ــرده ای ــت ک ــی دریاف اینترنت

ــع  ــت مجتم ــال فعالی ــن س ــت و پنجمی ــروع بیس ــا ش ب
بــه  بنــا  و  طباطبایــی  عالمــه  آموزشــی  فرهنگــی 
درخواســت های مکــرر اولیــای گرامــی ظرفیــت محــدودی 
ــتم و  ــای هش ــون ورودی پایه ه ــام در آزم ــت ن ــرای ثب ب
 نهــم دبیرســتان های دوره اول مجتمــع در ســال تحصیلــی

ــوزان  ــام دانش آم  97-96 ایجــاد شــده اســت کــه ثبــت ن
مزبــور از تاریــخ 95/11/10 آغــاز مــی شــود . 

 بــرای کســب اطالعــات بیشــتر می توانیــد از طریــق
مراجعــه  اطالعیــه شــماره 8  بــه   alameh.ir ســایت 

فرماییــد.

w w w . a l a m e h . i r

س 1372
تأسی

موسسه فرهنگی، آموزشی اندیشه مهر عالمه طباطبایی
 مجتمع فرهنگی، آموزشی عالمه طباطبایی



مهمترین سواالت مطرح شده درباره ی آزمون ورودی
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در صــورت  مفقــود شــدن کارت شــرکت در آزمــون ورودی 
چگونــه مــی تــوان نســبت بــه صــدور کارت المثنــی اقــدام 

کــرد ؟ 
   جهــت دریافــت کارت المثنــی ضــروری اســت یکــی از والدیــن بــا 
در دســت داشــتن  کارت شناســایی از روز شــنبه الــی چهــار شــنبه 
هــر هفتــه از ســاعت 8 الــی 14 بــه ســتاد ثبــت نــام واقــع در انتهــای 
بزرگــراه ســتاری شــمالی، به ســمت ســتاری جنوبــی، خروجــی اول، 
ــی )دوره  ــه طباطبای ــالک 11، دبیرســتان عالم ــان اخــالص، پ خیاب

اول( واحــد آبشناســان مراجعــه نماینــد.  

ــده در  ــرکت کنن ــوزان ش ــش آم ــه دان ــره و رتب ــا  نم آی
آزمون ورودی به آنان اعالم می شود؟ 

ــارت  ــره« فقــط عب ــول قطعــی« و »ذخی ــوزان »قب ــش آم ــه دان    ب
ــوان »نتیجــه آزمــون«  اعــالم مــی  ــه عن ــا »ذخیــره« ب »قبــول« ی
شــود ولــی ســایر شــرکت کننــدگان مــی تواننــد نمــره و رتبــه خــود 
را فقــط از طریــق وب ســایت مجتمــع و بــا اســتفاده از کــد و رمــز 

دریافتــی مشــاهده نماینــد.   

اگــر روز برگــزاری آزمــون ورودی مجتمــع، مقــارن بــا زمان 
برگــزاری آزمــون ورودی مــدارس دیگــر باشــد چــه اقدامی 

می توان انجام داد؟ 
مجتمــع فرهنگــی - آموزشــی عالمــه طباطبایــی از بهمن مــاه1395 
تاریــخ و ســاعت برگــزاری آزمــون ورودی خــود را تعییــن و از طریــق 
وب ســایت خــود اعــالم مــی نمایــد. طبیعــی اســت کــه هــر مرکــز 
ــد و  ــی نمای ــن م ــون تعیی ــزاری آزم ــرای برگ ــی را ب آموزشــی، زمان
گاهــی برگــزاری آزمــون دو مرکــز آموزشــی همزمــان مــی شــود. در 
ایــن صــورت حــق طبیعــی والدیــن اســت کــه بــا توجــه به شــناخت 

و تشــخیص خــود، فرزندشــان را بــه شــرکت در آزمــون هــر مرکــز 
آموزشــی کــه صــالح می داننــد ترغیــب نماینــد. الزم به یادآوریســت 
کــه ایــن مجتمــع تاریــخ و زمــان برگــزاری آزمــون خــود  را بــه هیچ 
عنــوان تغییــر نمــی دهــد )مگــر بــا دســتور العمــل مراجــع مســئول 
و ذیربــط آمــوزش و پــرورش (کــه در ایــن صــورت مراتــب از طریــق 

وب ســایت مجتمــع یــا موسســه اطالع رســانی خواهــد شــد.

ــه  ــون ورودی  ب ــه آزم ــوز در جلس ــرکت دانش آم ــدم ش ع
منزلــه انصــراف از ثبــت نــام در مــدارس عالمه طباطبایــی 
تلقــی مــی شــود.چه تعــدادی از دانش آمــوزان بــه عنــوان 

قبول یا ذخیره اعالم می شوند ؟ 
پــس از قرائــت پاســخبرگ هــای شــرکت کننــدگان در آزمون،دوبرابر 
ــالم  ــد اع ــی آن واح ــوان قبول ــه عن ــد ب ــر واح ــی ه ــت اعالم ظرفی
ــوت  ــه دع ــه مدرس ــه ب ــام مصاحب ــرای انج ــراد ب ــن اف ــود. ای می ش
شــده و در پایــان اســامی پذیرفتــه شــدگان قطعــی تعییــن و اعــالم 
می گــردد. معمــوالً حــدود 20 درصــد ظرفیــت پذیــرش هــر مدرســه 
به عنــوان ذخیــره اعــالم مــی شــود کــه در صــورت عــدم مراجعــه 
پذیرفته شــدگان قطعــی، ایــن افــراد بــه ترتیــب رتبــه آزمــون جهــت 

مصاحبــه  و ثبــت نــام دعــوت مــی شــوند .

روش تصحیــح پاســخ بــرگ هــا و اعــالم نتیجــه داوطلبــان 
شــرکت کننــده در آزمــون چگونــه اســت؟

ــه  ــوزان ب ــش آم ــای دان ــرگ ه ــزاری آزمون،پاســخ ب ــس از برگ    پ
وســیله دو دســتگاه قرائــت مــی شــود درصورتــی کــه میــان نتایــج 
قرائــت شــده در دو دســتگاه مغایرتــی مشــاهده شــود، برگــه بــرای 
بــار ســوم  قرائــت می شــود. معمــوال تــا 24 ســاعت پــس از برگزاری 

آزمــون،  نتایــج بــر روی وب ســایت مجتمــع قــرار مــی گیــرد.
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