


یا سامع االصوات
جشنواره ایران ، تو بمان 

 سیزدهمین گلبانگ سرود مجتمع فرهنگی آموزشی عالمه طباطبایی
***

سیاستگذارن جشنواره : 
هیات موسس: حاج حسن توفیق حق -  مهندس محمد جعفر مستوفی

مدیر جشنواره : منوچهر سلیمی
دبیر جشنواره : دکتر حمید عسکری

معاون دبیر جشنواره : سید رسول آل احمد
مشاور دبیر جشنواره :  محمد حسین پیر زیاد

 مدیر اجرایی : ایرج طالبی
مجری : فریبا علومی یزدی

مدیر پشتیبانی : داوود شربیانی
مدیر روابط عمومی : محمد رضا ساختمانگر

امور گرافیک : مهدی پاک گهر
مدیر امور رایانه و نظر سنجی : امیر قربانی

مدیر گروه استقبال : کریم پاک نژاد
مدیر سالن :  مهدی عزیزی

مدیر گروه های هنری : فریدون فتحی
مدیر صحنه : سید رسول آل احمد

کارگردان : امیر مشهدی عباس
ناظر صوت : مهران زاهدی 

خطاطان : سیدمصطفی کشفی - فتاح نیکومرام
عکاسان :  محمود گل نراقی - آرمان ضمیری

طرح روی جلد : وحید علی پور
طراح دکور : وحید نعمتی

هماهنگی گروه پشتیبانی : مصطفی پیرمحمدی
امور چاپ : امیر ابراهیمیان

سرپرست گروه خدمات : علی سلطانی
روابط عمومی : غالمرضا مرادی 

پذیرایی : کترینگ تخصصی دانش آموزی نیمکت 
لباس : تن درست

با حمایت موسسه فرهنگی ادب و دانش 
و اعضای هیات مدیره :

یاسر توفیق حق ، سروش مستوفی، مسلم محمودی و احمد فراهانی
و با همراهی مدیران ، معاونان و مربیان پرورشی واحدهای آموزشی مجتمع عالمه طباطبایی

و همکاری مسووالن تاالر بزرگ کشور

تو بمان ايران  تو بمانجشنواره  ايران  جشنواره 



فهرست برنامه های جشنواره  ایران ، تو بمان

1- سرود جمهوري اسالمي ایران،  تالوت کالم اهلل مجید 

2- سرودهای محلی »شکوفه بهار و رشید خان«، گروه مشترک مدرســه راهنمایی عالمه طباطبایی واحد میرداماد و  
دبیرستان عالمه طباطبایي واحد مال صدرا ) 8 دقیقه (

3- سرود »ایران «، گروه مشترک دبیرستان های عالمه طباطبایی واحدهای آبشناسان )1(، ، دکتر شریعتی و دکتر فاطمی )4 دقیقه (

 4-  سرود »همرنگ آسمان «، گروه مشترک مدارس راهنمایی عالمه طباطبایی واحدهای آبشناسان  و فرمانیه )5 دقیقه (

5- اجرای موسیقی سنتي، گروه همساز دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبایی ) 7  دقیقه (

6- سرودهای محلی ایران،  گروه مشترک دبیرستان های عالمه طباطبایی واحدهای کارگر شمالی و پاسدران ) 7  دقیقه (

7- اجرای حرکات نمایشی »حماسه ی ایرانی«، گروه دبیرستان عالمه طباطبایی واحد آبشناسان )1(  ) 8 دقیقه (

8- سرود »شادی«، گروه مشترک دبستان های عالمه طباطبایی واحدهای مرزداران و آبشناسان )8  دقیقه (

9- سرودهای »خوشه چین و خاک مهرآیین« گروه همسرایان همکاران مجتمع عالمه طباطبایی ) 8  دقیقه (

10- اجرای قطعاتی توسط گروه ُکر اردیبهشت ) 7  دقیقه( 

11- اجرای موسیقی سنتی گروه همکاران مجتمع عالمه طباطبایی ) 7  دقیقه (

12- سرود : »ای ایران«  گروه مشترک کلیه واحدهای آموزشی مجتمع عالمه طباطبایی ) 5  دقیقه (

لطفًا نظرات و پیشنهادات خود را درباره جشنواره »ايران، تو بمان«
به آدرس arts@atcce.com ارسال فرمايید.

سیزدهمین گلبانگ سرود دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایي
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تو بمان ايران  جشنواره 

دیباچه
در روح و جان من   می مانی اي وطن

          
           گلبانگ ســرود مجتمع فرهنگی آموزشی عالمه طباطبایی با حرکتی منظم و پویا 
در طی سیزده ســال، اینک به جریانی خالق و باشکوه تبدیل شده که به یقین، یکی از 
صفحات درخشان تاریخ هنر دانش آموزی ایران محسوب می گردد. این رویداد هنری، 
مجتمع عالمه طباطبایی را بر جایگاه بزرگترین قطب سرود دانش آموزی کشور نشانده 
اســت که با رویکردی نوین و با اعتقادی راسخ به ترویج هنر سرود خوانی پرداخته و به 
اهداف ارزشمندی مبتنی بر شعاِر »هنر در خدمت آموزش و آموزش در خدمت زندگی« 

دست یافته است.
       پس از برگزاری موفق جشــنواره »ایران ســرافراز«،  اینک در سیزدهمین گلبانگ 
سرود، برای دومین سال متوالی، مجتمع عالمه طباطبایی ساز حنجره را با نام ایران کوک 

می کند و  با تمام احساس می سراید : »ایران، تو بمان«،
       ایران فقط یک واژه نیســت !  همانگونه که از سخن فردوسی پاکزاد که فرمود: »چو 
ایران نباشــد تن من مباد«، برمی آید، گویی واژه ی »ایران« معادل هویت، ماهیت و در 
یک کالم موجودیت ایرانی شــناخته می شود. نمادی از تمام ارزش هایی که با الیه های 
رنگارنگی از معانی، رنگین کمانی از جلوه های زیستن را می آفریند. و بدینگونه  »ایران« 
در کتاب هســتی، با رشته های مهر و باور و اندیشه پیوندی ناگسستنی با ذرات وجود ما 

می یابد.
        در جشــنواره»ایران تو بمان« گروهی از فرزندان ایران با نفســی گرم، نغمه خوان 
این »خاک مهرآیین«اند  و ستایشــگر این »مرز پرگهر«، چرا که دلبسته ی این »سرای 

امید«ند و پر افتخار از »شکوه جاودانه«اش!

تو بمان ايران  جشنواره 
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سیزدهمین گلبانگ سرود دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایي

         جشنواره »ایران، تو بمان« نیایش مجتمع عالمه طباطبایی است در بهار 1393
 ایران، تو بمان

 تا ایمان عارفانه و عرفان مؤمنانه ی ما ماندگار بماند.
ایران، تو بمان

تا ذهن خردورز و زبان مهرآفرین ما سازگار بماند.
ایران، تو بمان 

تا فرهنگ موزون و تمدن چشــم نواز ما همچون صدای ســخن عشق، در گنبد دوار به 
یادگار بماند.

 ایران تو بمان
      سیزدهمین گلبانگ ســرود، جایگاه هنرنمایی حدود 300 نفر دانش آموز و عرصه ی 
تالش حدود یکصد نفر از کارکنان مجتمع عالمه طباطبایی اســت که  بطور مستقیم در 

برگزاری این رویداد نقش داشته اند. بر همت شان درود.
همراهان گرامی و مهربان !

     تداوم پویایی گلبانگ سرود با موج رنگین نظرات و رهنمودهای شما امکان پذیر است !
ذهن تان  موزون و دل تان جوشان.

 
با سپاس از حضور گرمتان
مدیر مرکز هنرهای آوایی ونمایشی
دکتر حمید عسکری                        

سیزدهمین گلبانگ سرود دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایي
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تو بمان ايران  جشنواره 

سرود جمهوری اسالمی  ایران 1
تالوت قران کریم

سرودهای محلی: شکوفه بهار و رشید خان

شکوفه بهار

برنامه هاي سیزدهمین 
گلبانگ سرود

بیــو بریــم بــه زرده کــه سرچشــمه کارون عزیزم
بنشــینیم یــه دمــون پــا چشــمه ســارون عزیزم
ایــاره گل  و  ســوزه  بهــاره؛  بــارون 
گــوش بدیم بــه قهقهه   کــوگ کوهســتون عزیزم
ــزم ــتون عزی ــه گلس ــم ب ــم گل بخونی گل بگوی
عزیــزم بختیــاری  بهــاره  هــه  بهــاری  ار 
عزیــزم بختیــاری  دیــار  هــه  اردیــاری 
ایــاره گل  و  ســوزه  بهــاره؛  بــارون 
ــزم ــار عزی ــم ب ــو و نی ــه ش ــه ی ــمه دیم سرچش
ــزم ــدار عزی ــم ســی شــوق دی اوســردس بخوری
ایــاره گل  و  ســوزه  بهــاره؛  بــارون 
تماشــا کنیــم  در  و  زمــال  بریــم  بــی 
ــرا ــت و صح ــه دش ــه ب ــوج ایزن ــر گل م عط
ســربه شــون گل نهــاد اللــه بــه صحــرا
شــیدا بلبــل  ایزنــه  چــرخ  گردشــون 
چارمحــال چــه دلنشــین چــه بــا صفایــه عزیــزم
بختیــاری بهتریــن خــاک خدایــه عزیــزم
ایــاره گل  و  ســوزه  بهــاره؛  بــارون 

اجرا: گروه مشترک مدرسه راهنمایي عالمه طباطبایي واحد میرداماد و دبیرستان عالمه طباطبایي واحد مالصدرا
رهبر گروه: مهدي صبوري
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سیزدهمین گلبانگ سرود دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایي

3

رشید خان

آن پــاک  خــاک  ذره  ذره  فــدای  جــان 

مــا میهــن  دون  دشــمن  خواهــد  گــر 
ــن ــم  درره میه ــان دهی ــر ج ــه س ــر ب س
آزادی حریــم  ای  وطــن،  ای  ایــران، 
تــوام بــا  دارم  بــدن  در  جــان  تــا 

نــام جــاودان تــو شستشــو بــه خــون شــده
ــدا ــاری خ ــف ج ــایه لط ــه س ــد ب ــا اب ت

آســمان و  زمیــن  در  ســتاره  و  گوهــر 

خــدا قــدرت  و  ایـــمان  نــور  بــا 
دشــمن  پــوزه  میزنیــم  برزمیــن 
ــادی ــدوه و ش ــت ان ــم ،وق ــو، همره ــا ت ب
تــوام بــا  دارم  بــدن  در  جــان  تــا 

ســرزمین پــاک تــو ســرخ و اللــه گون شــده
مــی تپــد بــه عشــق تــو عاشــقانه قلــب مــا

امــروز دو روزه    اللــو     فــردا ســه روزه    یار
یــارم نیومــد     اللــو      چشــم انتظــاره     یــار
هــای هــای رشــید خــان؛ ســردار کل قوچان

ایــران ایــران  ایــران  ایــران 

ــران ــران ای ــران ای ــران ای ــران ای ــران ای ای

ــران ــران ای ــران ای ــران ای ــران ای ــران ای ای

سرود: ایران 
شاعر و آهنگساز: سید جواد هاشمی          تنظیم: شهروز حقي

اجرا: گروه مشترک دبیرستان هاي عالمه طباطبایي واحدهاي آبشناسان )1( ، دکتر شریعتي و دکتر فاطمي
رهبر گروه: سیدرسول آل احمد
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تو بمان ايران  جشنواره 

پیچیـــده بـــوی یـــاس
لبخنــــــد می زنـــد
آینـــه مثـــل  او 
ای چشـــمه  ماننـــد 
مـــاه و  آفتـــاب  از 
او و  ایـــم   ماتشـــنه 
ـــوج ـــل م ـــاب مث ـــی ت ب
ــاک ــاف و زالل و پـ صـ
مـــرا دل  رب  یـــا 
او خـــوب  بـــوی  از 

خـــدا ی  خانـــه  در 
شـــیر خـــدا بـــه مـــا
ــاک ــاف و زالل و پـ صـ
ـــاک ـــه خ ـــد ب ـــان می ده ج
ـــت ـــر اس ـــان ت او مهرب
ســـقای کوثـــر اســـت
آســـمان  همرنـــگ  
مومنـــان مـــوالی 
جـــدا  مکـــن  او  از 
پـــر کـــن دل مـــرا

سرود: همرنگ آسمان

شاعر: حسین احمد    آهنگساز: حمید عسکری      تنظیم: محمود آقامحمدي
اجرا: گروه مشترک مدارس راهنمایی عالمه طباطبایی واحدهای آبشناسان  و فرمانیه

رهبر گروه: وحید علي پور

اجراي موسیقي سنتي

اجرا: گروه موسیقي همساز مجتمع عالمه طباطبایي
تار: صدرا طیبي  سه تار: ناصر یعقوبي   آواز: امیررضا جزایري  

تنبک: سهند پیوندي سنتور: پدرام شجاعي  
سرپرست گروه: جعفر ذابح

آهنگساز: فرامرز پایور * پیش درآمد اصفهان  
آهنگساز: روح اله خالقي * بهار دلنشین   

4
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سیزدهمین گلبانگ سرود دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایي

سرودهاي محلی
تنظیم: محمود آقامحمدي 

اجرا: گروه مشترک دبیرستان های عالمه طباطبایی واحدهای کارگر شمالی و پاسدران
رهبر گروه: محمود آقامحمدي

دی دونیــا  یــاالن  دونیــا  بابــا  حیــدر 
هــر کیــم ســَیه هــر نَــه ِوریــپ آلــوپ دی
اولســون آغ  اوزون  َســنون  حیدربابــا 
دنَــن َمنیــم شــاعر اوغلــوم شــهریار

   
عیــد اومــد بهــاِره   روِز تــالش و کاِره
ایرونــه آبــاد بایــد کنیــم  مــا همــه 
عیــد اومــد بهــاره   روز تــالش و کاره

 
بِشــینید جار بزنیــد عالم بِدانـِـه ، یــار بِرَدنه بامام
ــام ــه بام ــرا بردن ــار، تِ ــی ی ــار، ه ــی ی ه
اگه عالــم بِیه حاِضــر بِجنِگــم ، یار بردنــه بامام
ــام ــه بام ــرا بردن ــار، ت ــی ی ــار، ه ــی ی ه

   
 مــرد بندر، ریســعلی؛ مــرد جنگی ریســعلی
بنــاُزم قــدرِت شــصت تیِر شــیِر تنگســیرش
خلیــج فــارس ما بــه نــوم اون شــیر ای دالور
بــه قربــون همون شــرجی و هم ِگرمای بوشــهر
مرد بنــدر، ریســعلی؛ مــرد جنگی ریســعلی

 
هـــی بارونَـــه  بـــارون  بـــارون 
ـــو ـــی ت ـــش و چراِغم ـــو ، َچ ـــی ت گل باِغم
هـــی بارونَـــه  بـــارون  بـــارون 

   
بلــغ العلــی بکمالــه؛ کشــف الدجــی بجمالــه

            
ــن ــن میه ــور آفری ــن ، ش ــرزمین م ای س
ــان ــه ی ایم ــن ، آیین ــر آیی ــاک مه ای خ
تــو کــه در دامانــت اللــه می جوشــد
مجنونــت جملــه  دلهــا  ای  وطنــم 
ــن ــن میه ــور آفری ــن ، ش ــرزمین م ای س
ــان ــه ی ایم ــن ، آیین ــر آیی ــاک مه ای خ

ــا دی ــدان گاالن دونی ــان، نوح ــولیمان ن س
ــوپ دی ــان، بیــر گــوری آد گال ســولیمان ن
ُدرد بیــر یانــون بوالغ اولســون باغ اولســون
ــار ــر ُعمــری دور غــم اوســتونه غــم یاق بی

افتخــاِره مــو  ســی  ایــرون  آبــادی 
تــا کنیــم روح شــهیدوِن وطــن شــاد
افتخــاره مــو  ســی  ایــرون  آبــادی 

هیچکیمی را ســیرا گیفتــن نَتانه ، یــار بردنه بامام
ــام ــه بام ــرا بردن ــوار ، ت ــی س ــد و س ص
به ای َدس خنجــر و ای َدس تفنِگم ، یار بردنه بامام
ــام ــه بام ــرا بردن ــوار ، ت ــی س ــد و س ص

دالور مــرد  ریســعلی؛  بوشــهر  شــیر 
خدایــا خــود بفرمــا شــافع شــیراِن بوشــهر
ندیــُدم هیــچ کجا همتــای اون مردان بوشــهر
ــهر ــای بوش ــو ِدری ــروب ت ــر غ ــاُزم منظ بن
دالور مــرد  ریســعلی؛  بوشــهر  شــیر 

ــی ــارم ه ــش انتظ ــم َچ ــه ِو َدِس ــَت ب دس
چــراِغ حونــم تونــی ، مونــس و یاِرمــی تــو
ــی ــارم ه ــش انتظ ــم َچ ــه ِو َدِس ــَت ب دس

حســنت جمیــع خصالــه؛ صلــوا علیــه و آله

ــاور دســت اهریمــن ــاد ای مــرز ب دور از و ب
ــران ــدان ای ــزدان جاوی ای در پنــاه لطــف ی
ســحر از چشــمانت ژالــه مــی نوشــد
مست و شــیدا، کوه و صحرا ، دشــت و هامونت
دور از تــو بــاد ای مــرز بــاور دســت اهریمن
ــران ــدان ای ــزدان جاوی ای در پنــاه لطــف ی

****

****

****

****

****

****
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تو بمان ايران  جشنواره 

اجرای حرکات نمایشی »حماسه ی ایرانی«

اجرا: گروه دبیرستان عالمه طباطبایی واحد آبشناسان )1( 
کارگردان: حسین میرزائیان

طراح حرکات موزون و مشاور کارگردان: داود اسدالهي
سرپرست: مهدي محمدي

سرود: »شادی«
آهنگساز : لودویک وان بتهوون

اجرا: گروه مشترک دبستان های عالمه طباطبایی واحدهای مرزداران و آبشناسان
سرپرست گروه: جعفر ذابح

ــان  ــم مهرب ــا ه ــید ب ــی باش ــانها در زندگ ای انس
کنیــد بــا هــم برابــری در هــر کیــش وهــر زبــان
ای انســانها گــرد هم آیید ، نغمــه ســرایید ، در بر هم 
غــم  دیــو  بیفکنیــد  یگانگــی  دســت  بــا 
بــا نیــروی عــزم و اراده باشــید آمــاده بهــر فــردا 
یکصــدا همــه  خوانیــد  را  زندگانــی  ســرود 

7
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سیزدهمین گلبانگ سرود دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایي

سرود: خوشه چین 
تنظیم: محمود آقامحمدي شاعر: کریم فکور      آهنگساز : استاد روح اهلل خالقی  

اجرا: گروه همسرایان همکاران مجتمع عالمه طباطبایی 
رهبر گروه: دکتر حمید عسکري

ســرزمینم ایــن  فرزنــد  کــه  مــن 
چینــی خوشــه  ی  پیشــه  از  از  شــادم 
ــان ــی پای ــادی ب ــو از ش ــود ممل ــا ب ــب م قل
خوشــه چیــن کجا اشــک محنــت به دامــن ریزد
ــان ــی پای ــادی ب ــو از ش ــود ممل ــا ب ــب م قل
خوشــه چیــن کجا اشــک محنــت به دامــن ریزد
برپــا بود جشــن انگور، ای افســونگر نغمــه پرداز
ــان ــی پای ــادی ب ــو از ش ــود ممل ــا ب ــب م قل
خوشــه چیــن کجا اشــک محنــت به دامــن ریزد

، شــورآفرین میهــن ای ســرزمین مــن 
ایمــان آیینــه ی   ، ای خــاک مهرآییــن 
ــد ــی جوش ــه م ــت الل ــه در دامان ــو ک ت
مجنونــت جملــه  هــا  دل  ای  وطنــم 
، شــورآفرین میهــن ای ســرزمین مــن 
ایمــان آیینــه ی   ، ای خــاک مهرآییــن 
ــن دارم ــر وط ــن دارم مه ــه ت ــان ب ــا ج ت
بیــداری آواز  جــاری  تــو  جــان  در 
، شــورآفرین میهــن ای ســرزمین مــن 
ایمــان آیینــه ی   ، ای خــاک مهرآییــن 

چینــم خوشــه  ای  توشــه  پــی  در 
جبینــم از  بخــوان  شــادی  رمــز 
ــامان ــن س ــادی ای ــر آب ــود به ــا، ب ــعی م س
خوشــه چیــن کجا دســت حســرت زند بــر دامان
ــامان ــن س ــادی ای ــر آب ــود به ــا، ب ــعی م س
خوشــه چیــن کجا دســت حســرت زند بــر دامان
در کشــور ســبزه و گل، با شــور و شــعف نغمه کن ساز
ــامان ــن س ــادی ای ــر آب ــود به ــا، ب ــعی م س
خوشــه چین کجا دســت حســرت زند بــر دامان

دور از تــو بــاد ای مــرز بــاور دســت اهریمن
ــران ــدان ای ــزدان جاوی ــاه لطــف ی ای در پن
ســحر از چشــمانت ژالــه مــی نوشــد
مســت و شــیدا کوه و صحرا دشــت و هامونت
دور از تــو بــاد ای مــرز بــاور دســت اهریمن
ــران ــدان ای ــزدان جاوی ــاه لطــف ی ای در پن
آیینــه ی دریاســت این شــوری که مــن دارم  
ــه داری ــدی دیرین ــا آســمان عهــد و پیون ب
دور از تــو بــاد ای مــرز بــاور دســت اهریمن
ــران ــدان ای ــزدان جاوی ــاه لطــف ی ای در پن

سرود: خاك مهرآیین
آهنگساز : علی اکبر قربانی شاعر : اسماعیل فرزانه   

9



12

تو بمان ايران  جشنواره 

اجرای قطعاتی توسط گروه ُکر اردیبهشت
رهبر گروه: دکتر حمید عسکري

تنظیم: ثمین باغچه بان * آه دیلبر )آواز محلي(  
تنظیم: حمید عسکري * صبا )آواز محلي(   
تنظیم: حمید عسکري * گل گندم )آواز محلي(  

اجرای موسیقي سنتي
اجرا: گروه موسیقی سنتی همکاران مجتمع عالمه طباطبایی

آواز: غفار ذابح، تار: جعفر ذابح - آرمان طباطبایي، کمانچه: مجید مظاهري تنبک: فرید تندنویس
آهنگساز: سعید هرمزي * پیش درآمد ماهور   

آهنگساز: محمدرضا شجریان * تصنیف »به سکوت سرد زمان« 
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سیزدهمین گلبانگ سرود دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایي

سرود ای ایران
آهنگساز: استاد خالقی شاعر: حسین گل گالب  

اجرا: گروه مشترک کلیه واحدهای آموزشی مجتمع عالمه طباطبایی
رهبر گروه: دکتر حمید عسکری

تکخوانان: مهران زاهدی، سید رسول آل احمد

پُــــر ُگــهـر ایـــــران ای مـــــرز  ای 
بــــدان انــدیــشـــه ی  تـــــو  از  دور 
ای دشـــمن ار تو سنـــگ خاره ای من آهنم
پـیشــه ام شــــد  چــون  تــــو  مــهـر 

سـنـــگ کــــوهت ُدر و ُگــــوهر اســت
مــــهرت از دل کــــی بــــرون ُکــــنم
تـــا گردش جهان و دور آســمان به پـــاست
پـیشــه ام شــــد  چــون  تــــو  مــهـر 

مــن بهشــــت  ای خــــرم  ایــــــران 
گــــر آتــــش بــــارد بــــه پــیکرم
از آب و خــاک و مهر تو سرشــته شــد ِگلم 
پـیشــه ام شــــد  چــون  تــــو  مــهـر 

خــــاک دشتــــت بهتــــر از زر اســت
بــــرگو بــی مــــهر تــو چــــون کنم
نـــور ایـزدی هــمیشه رهــــنمای مـاست
دور از تــــــو نیـــســت انـــدیشــه ام

مــن ســرنوشـت  تــــو  از  روشــــــن 
نــــپرورم دل  در  مـــهـــرت  جــــــز 
مــهر اگر بــــرون رود ِگلــــی شـود دلم
دور از تــــــو نیـــســت انـــدیشــه ام

در راه تـــو کـــی ارزشی دارد این جان ما، پــــاینده باد خاک ایـــران مـــا

در راه تـــو کـــی ارزشی دارد این جان ما، پــــاینده باد خاک ایـــران مـــا

در راه تـــو کـــی ارزشی دارد این جان ما، پــــاینده باد خاک ایـــران مـــا

ُهــنر  ســـرچــــشمه ی  خـــــاکت  ای 
پـــــاینده مـــانــی تـــــو جـــاودان           
جـــان مـــن فدای خــاک پاک مــــیهنم
دور از تــــــو نیـــــست انـــدیشــه ام
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تو بمان ايران  جشنواره 

گروه سرود دبیرستان عالمه طباطبایی )واحد کارگرشمالي(

سرپرست : آرش ارشادی           مدیر: رحمان موسوي    
مربی فنی : محمود آقامحمدی همراه : جالل کاوه             

اعضای گروه: 
شایان شریعتی - شایان معمارزادگان - هاتف حسینی - امیر حسین آخوند کاظمی - هیراد خواجه کرام 
الدین - ارشــیا حمیدی - دانیال زارع - آرین توکلی - باربد گلــه داری - محمدرضا نخکوب - کامیاب 
لجمیر - رضا دسترنج - کیاوش رستمی - امیر محمد معلمیان - فربد فراست - محسن میرزاخانی - پارسا 

مهدی زاده - شایان مساح - رضا معتضد منجمی - پویا چاوشی - اشکان طالبی 
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سیزدهمین گلبانگ سرود دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایي

گروه سرود دبیرستان عالمه طباطبایی )واحد دکتر فاطمي(

سرپرست : امیر طاهر پور           مدیر: مجید گودرزي    
مربی فنی : سید رسول آل احمد  همراه : داود رضایی             

اعضای گروه: 
علی منصوری - دانیال بروجردی - پارسا ملکوتی - پویا ملکوتی- امیر حسین مهاجرانی - امیر بیات پور 
محمد ســاداتی پور - صدرا قره گزلو - آرش همدانی - ابراهیم عوضدخت - پرهام ســوری - امیر رضا 
مرکباتی - امیر حسین گلشن - کامدین پارسا کیا - - کورش غالمی - نیما مولی زاده -  محسن جدیدی 

- علیرضا افضلی - امیر حسین صالحی
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تو بمان ايران  جشنواره 

معاون: کریم پاک نژاد  مدیر: منوچهر سلیمي     
سرپرست :  مهدی محمدی       همراه : حمید رضا اقبالی          مربی فنی : سید رسول آل احمد 

اعضای گروه: 
محمدرضا حسینی - سروش اکبری - پارسا نجاتیان - طاها فتحی زاده - سروش جهان - مبین نظری - پوریا 
اکبرپور - آرین نباتی - ارشیا خانی فر - سید پویا رویایی- کسری هنرور - عرفان موید - علیرضا شاهپوری - 
آریان معروفی - متین منصوری نژاد - ساالر یعقوبی - علی مدنی - امیررضا تقی زاده - محمدجواد محمدی  

- علی اسماعیلی - امیرحسین کشاورز - محمدامین رحیمی - یاسین کیانی -  سروش فرخ نسب

گروه سرود دبیرستان عالمه طباطبایی )واحد آبشناسان 1(
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سیزدهمین گلبانگ سرود دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایي

سرپرست : محمود یالویی           مدیر: علي تمیمي    
مربی فنی : سید رسول آل احمد   همراه : محمد داوری             

اعضای گروه: 
امیرکیارش دادگر - علی ارشدی - سید امیر جزایری - فرشاد حسین پور - محمد حسین فروتن - سجاد 
صادق پور -آرین صالحی- ســید ســروش میر فصیحی - علی اسد پور - امیر حسین معینی - آرین بی 
طرفان - شایان صحت - رضا باقری- محمد مهدی احمدی - پارسا میر نصب - محمد علی کاشانی - آرین 

عبدالهی - سید ارسالن موسوی - محمد عارف پرخیده - شروین شهیدی

گروه سرود دبیرستان عالمه طباطبایی )واحد دکتر شریعتي(
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تو بمان ايران  جشنواره 

سرپرست : مهدی خسروی           مدیر: حمیدرضا حضرتي   
مربی فنی : مهدی صبوری همراه : جعفر شیخی             

اعضای گروه: 
ساالر همتی - محمد عربی - امیرعلی میرمحمدصادق - علی فالح محمودی - اشکان خلیل نژاد - آرش 
ارجمند - عرفان حســین پور - علی قدسیان فرد - سورنا رفیعیان - سجاد دلیر - محمدحسین رستمی 

- نیما روحی - محمد فالح

گروه سرود دبیرستان عالمه طباطبایی )واحد مالصدرا(
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سیزدهمین گلبانگ سرود دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایي

سرپرست : محمد مهدی پوالدی           مدیر: حمیدرضا خردمند   
مربی فنی : محمود آقامحمدی همراه : سعید خردمند             

اعضای گروه: 
محمد مبین اسالمی قرائتی - کوشیار اهری - علیرضا حق بین - نیما رحمتی زاده - سعید شکوری - شاهین 
شیبانی - علیرضا غفاری - فرزام فیروزه - امیرحسین قوچ کانلو - محمدحسین کراتی - هادی محمد بیگی 
- مهدی نجفی - امیر رضا وهاب پور - علیرضا احمدی جاوید - امیررضا الماسی - شایان بمانیان - طه خوش 
صولتان - سینا سعدیان - امیرعلی شیبانی - پارسا طلوعی - عرفان فرمهینی فراهانی - سیدعلی قرشی - پارسا 

کاوسی - امیرحسین کیخسروی - مهدی محمدی - سید ارشیا نویدی زاده - امیرحسین یوسفی

گروه سرود دبیرستان عالمه طباطبایی )واحد پاسداران(
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تو بمان ايران  جشنواره 

گروه سرود مدرسه راهنمایي عالمه طباطبایی )واحد میرداماد(

سرپرست :  علی اشرفی        مدیر: محمد صادق مسروري   
مربی فنی : مهدی صبوری  همراه : امیر علی نیا             

اعضای گروه: 
ارشــیا اشــرفی - البرز امیری فر - علی اعالیی - آریا بحری -مهدی بهنامی فر - محمد امین حاتمی- 
پرهام ده باشــی - بابک روان بد -ســپهر زرنگار - سام سراوکی - فراز شاهرخی - علی شیوخی - مهدی 
صالحی - دیار عباســی - امیر کالنتری -پارســا کمیزی - احمد رضا محمد جانی - علی نصیریان - آراد 

نوروزی - محمد سپهر نیک اختر 
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سیزدهمین گلبانگ سرود دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایي

گروه سرود مدرسه راهنمایي عالمه طباطبایی )واحد آبشناسان(

سرپرست : ناصر سالمي  مدیر: مصطفي جوادزاده   
مربی فنی : وحید علي پور همراه : احمد خاکي            

اعضای گروه: 
امیر محمد حسن آبادی - پارسا عالی آذر - علی اعلم - ارشیا ضیایی ایران نژاد- آیدین ضیایی سید شایان حسینی 
- مجید ضیایی - علی فائز - امیر حسین گودرزی - آرمین جندقی -  امیر مهدی بخش پور- امیر رضا خیر خواه - 
آرشام قرایی - آرتا چاغروندی - شاهین فرهمند - آوید فیاض - پارسا معماریان - محمدکسری یارلو- اشکان باقریان 
- امیرپارسا میرزابیگی - کسری جعفری - علیرضا نعیمی کوزه کنان - بهراد سلطانی مقدم - آتیال بهمنی - محمد 
حسن نوری- بردیا یار بختی - حمیدرضا احمدزاده - سید مهدی رضوانی- امیر شایان میزانی - هخامنش پاشایی- 

آرمین احمدی -امیر حسین جنتی - ایلیا کارگر سامانی - امیر مهدی بخش پور- منجی کیهانیان
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تو بمان ايران  جشنواره 

سرپرست : هادی فالح مدیر: ابوالفضل رستمي    
مربی فنی : وحید علی پور  همراه : مجید صالح زاده         

اعضای گروه: 
آریا مهر خواه -  رضا الماســی - امیرحســین ناقدی -علی اعتمادی - یزدان مردانی - سپهر سوهانگیر - 
کیارش نوروز زاده - آرشام محمد زمان - سید علی دادگر - شهریار حاجی جعفر - علی  صفدری- امیر 
علی معتمدی - ارشیا رضایی شهمیرزادی - صدرا طیبی- علی سینا نورائیان - ارشاسب جواهری منفرد- 

پارسا منصور دهقان - کسرا منصور دهقان - علی رحیمی - محمدرضا جدیری - شایان دانشور

گروه سرود مدرسه راهنمایي عالمه طباطبایی )واحد فرمانیه(
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سیزدهمین گلبانگ سرود دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایي

گروه تئاتر دبیرستان عالمه طباطبایی )واحد آبشناسان 1(

معاون: کریم پاک نژاد  مدیر: منوچهر سلیمي    
دستیار کارگردان: داوود اسدالهي          سرپرست :  مهدی محمدی       کارگردان: حسین میرزائیان 

اعضای گروه: 
اشــکان صالحی - ســید محمد بهنام بیژن پور - امین نشــیبی - امیر حسین میرزایی - محمد احسان 
فرنودیان - امیررضا غفوریان - امیررضا بختیارنیا - سید محمد غیاثی - محسن محمدیان - علی بیات - 
محمد عبادتی -محمد امین هوایی - مرتضی حاتمی - سجاد غفوریان - مهیار خلیل زاده - آرمین احمدی 
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تو بمان ايران  جشنواره 

سرپرست : خانم سالمت مدیر: مریم قادري    
مربی فنی : جعفر ذابح  همراه : آقای خدایی                   

اعضای گروه: 
علیرضا اخوان -آرمین عبدالحســینی -پرهام فرهنگی - یاشا محسنی- ساسان رستمی-سیدآروین ضیاء 
نمینی امیرعلی طالب زاده - هیراد معتمدی - فربد گرگانی - امیر علی رسولی - پارسا واقف - امیر رضا 
دولتی فرداد فرج الهی- آراد عطار -آرین فرتاش - آرتین حسن زرندی - رهام محمدی - علی روانشناس

پارسا صالح طالقانی- ماهان حشمتی -ایلیا رضایی 

گروه سرود و موسیقی دبستان عالمه طباطبایی )واحد مرزداران(
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سیزدهمین گلبانگ سرود دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایي

سرپرست : سید آرمان طباطبایی       مدیر: داریوش برزگر    
مربی فنی : جعفر ذابح  همراه : جلیل کیان         

اعضای گروه: 
ایلیا مومن نژاد -نریمان حسن زاده -اسحاق رضایی- نیکان فرخی - مهدی مسلمی - احسان الماسی - 
آرمان رکنی - علی ژیوار اندرزی - علیرضا صادقیان- پدرام طهماسبی - آرین افشاری - پویا آقامحمدی 

- صالح دلدار - یزدان فروزان - حسن یزدانی - آبتین شادفر

گروه سرود و موسیقی دبستان عالمه طباطبایی )واحد آبشناسان(
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تو بمان ايران  جشنواره 

رهبر گروه : دکتر حمید عسکری                           سرپرست :  محمد حسین پیرزیاد           
تکخوانان : مهران زاهدی - سید رسول آل احمد - آرش ارشادی - مرتضی زارع نژاد- محمود آقامحمدی 

- وحید علیپور

اعضای گروه: 
مصطفی کشفی - امیر ابراهیمیان -جعفر ذابح - محمد ساالر - مجید سلیمی - حسین نقشبند - جعفر 
تبــارک -مرتضی پیمانه - مهدی دایری - علی اشــرفی - حمید رضا اقبالی - محمد محمدی - مهرداد 

خانی - محمد عادلی - بهنام راد

گروه همسرایان همکاران مجتمع عالمه طباطبایی
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سیزدهمین گلبانگ سرود دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایي

این گروه در اردیبهشت ماه 1388 توسط دکتر حمید عسکری ، مدیر مرکز هنرهای آوایی و نمایشی مجتمع عالمه 
طباطبایی پایه گذاری شد. ساختار اصلی اعضای ُکر اردیبهشت را دانش آموختگان مجمع عالمه طباطبایی تشکیل 
داده اند.این افراد که بعضا تحصیالت دانشگاهی را  به پایان رسانیده اند ، در زمان دانش آموزی عضو گروه های سرود 

بوده و بسیاری از آنان در گلبانگ سرود نیز هنرنمایی کرده اند.

سوپرانو: شهرزاد اصالنی - یلدا دبیران- مرجان فتاحی - حدیث حسینیان- مهناز محمد نبی - آتنا باالیی 
آلتو : گلناز نوروزی- دالرام  محمد نبی - راضیه دورفرد- تینا حیدری -  حدیث خوشبین  - فریدخت 

درخشان - شادی حسینی - زهره حسن نژاد
تنــور : علی عباس بنایی ) اجرا در اولین ، دومین و دهمین تا دوازدهمین گلبانگ ســرود(  -  امیرمعین رحمانی ) اجرا در 
چهارمین تا هشتمین ، یازدهمین و دوازدهمین گلبانگ سرود(  - محمدرضا نظری - پویان رزمی نیا) اجرا در چهارمین تا ششمین 

و دهمین تا دوازدهمین گلبانگ سرود( - ایوب روان - میثم توسلیان  
باس : شهریار اصالنی) اجرا در هشتمین، یازدهمین و  دوازدهمین گلبانگ سرود( -  سامان دانشور) اجرا در چهارمین تا ششمین و 
دهمین تا دوازدهمین گلبانگ سرود( - علی تنها - عادل حصاری -  بهادر نوربخش - محمد کاووسی) اجرا در هشتمین تا  
دوازدهمین گلبانگ سرود( -مرتضی ابراهیمی - حامد افراکتی) اجرا در نهمین تا  دوازدهمین گلبانگ سرود( -  ساالر بهادری  

گروه ُکر اردیبهشت



امروزه اهمیت المپیادهای علمی  دانش آموزی تا حدی اســت که قبولی تنها یک دانش آموز آن هم فقط در 
مرحله ی اول المپیادهای کشوری معموالً به عنوان سند کارکرد درست آموزشی مدرسه او قلمداد شده و تا 
سال ها به عنوان یک افتخار از آن نام برده می شود. آمار باالی قبولی های مرحله ی اول المپیادها در مجتمع 
فرهنگی آموزشــی عالمه طباطبایی )به طور متوسط حدود چهارصد دانش آموز در هر سال( باعث گردیده 
تــا مجتمع با جدیت به آموزش ویژه دانش آموزان برای مرحله هــای بعد بپردازد. در نتیجه این آموزش ها 
تا ابتدای ســال تحصیلی 93-1392 تعداد دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبایی که موفق به کسب مدال 
المپیاد شده اند به عدد 214 و تعداد مدال های آنها به عدد 269 رسید. ) اختالف این دو عدد به دلیل کسب 

مدال در دو سال متوالی و نیز کسب مدال های جهانی توسط تعدادي از دانش آموزان(.
مجتمع فرهنگي - آموزشي عالمه طباطبایي پشــتیباني علمي  از دانش آموزان صاحب مدال طالي خود 
در رشــته هاي مختلف المپیادي و حضور پرقدرت در تیم هاي اعزامي جمهوري اسالمي ایران به مسابقات 

بین المللي را وظیفه ملي خود مي داند و به آن اهتمام مي ورزد.

214 دانش آموز- 31 مدال جهاني، 238 مدال كشوري

مدال طالی المپیاد کشوری و رتبه ی یک رقمی کنکور سراسری 
یکی از انتظارات مشترک اولیا و دانش آموزان از مدارس، موفقیت در کنکور سراسری است. برمبنای مصوبه ی شورای 

عالی انقالب فرهنگی امتیازات زیر به مدال آوران المپیادهای کشوری و جهانی تعلق می گیرد:

1- برندگان مدال طالی المپیادها ی کشوری بدون شرکت در کنکور سراسری می توانند در هر رشته و هر دانشگاهی 
که مایل باشــند به تحصیل بپردازد. بنابراین مدال طالی کشوری معادل رتبه ی یک رقمی کنکور و حتي برتر از آن 
است و به تراز نمرات کنکور برندگان مدال های برنز یا نقره کشوری نیز ابتدا 15 تا 20 درصد اضافه شده و سپس مورد 
رتبه بندی قرار می گیرند که این امتیاز مهم و قابل توجهی برای موفقیت آن ها محسوب می شود به طوری که رتبه ای 

باالی 5000 با کسب یک مدال برنز به رتبه ی زیر 1000 ارتقاء می یابد.

2- تمامی مدال آوران خدمت ســربازی را به عنوان ســرباز نخبه و به صورت پروژه ای یا کارمندی طی 10 الی 12ماه 
می گذرانند.

3- تمامی برندگان به عضویت بنیاد نخبگان درآمده و عالوه بر دریافت حقوق ماهیانه برای اجرای پروژه ها و شرکت در 
کنفرانس ها و همایش های علمی داخلی و خارجی مورد حمایت اعتباری و مالی این بنیاد قرار می گیرند.

دانش آموزانی که در کالس های المپیاد شرکت می کنند حتی اگر به هر دلیل موفق به کسب هیچ مدالی هم نشوند 
نسبت به دیگر دانش آموزان درک عمیق تری از دروس داشته و طبیعتاً در دوره ی پیش دانشگاهی کنکور موفق تر از 

سایرین خواهند بود.

مدال آوران مجتمع در المپیادهاي کشوري همراه با مسئولین - 1391



کیارش عدل
مقام اول کشوري جشنواره خوارزمي

 دررشته  برق والکترونیک)1387(

كیارش عدل دانش آموز مجتمع عالمه طباطبايي در كنار وزراي علوم و 
آموزش و پرورش و ريیس سازمان سنجش كشور پس از دريافت نشان 

نخست كشوري جشنواره خوارزمي در رشته برق و الكترونیك )1387(

كیارش عدل هم اكنون دانشجوي دانشگاه MIT آمريكا است و در 
پژوهشگاه مكاترونیك اين دانشگاه پروژه هاي پژوهشي را دنبال مي كند.

پس از آنکه اختراع ُربات پیانو توســط دانش آموز 
کیارش عدل توانست رتبه ي اول کشوري در دهمین 
جشنواره ي جوان خوارزمي را کسب کند، او موفق 
شد به بخش برگزیدگان اختراعات سي ساله ي پس 
از انقالب راه یابد که در این بخش نیز مقام اول را از 

آن خود نمود.
ایــن اختراع بي نظیر عالوه بــر اینکه مي تواند در 
مکان هاي عمومــي مثل رســتوران ها، هتل ها و 
پارک ها مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت آن را دارد 
که با برنامه ریزي مناســب به شکل راهنما و کمک 
براي نو آموزان این رشته موسیقي )پیانو( به عنوان 
عضوي از نوازندگان ارکســتر هاي موسیقي مورد 

استفاده قرار گیرد.

مسابقات جهاني ریاضيIMC )بلغارستان(

مسابقات ریاضي بین المللي آسیایي 
)AITMO2013( - اندونزي

 IMC ریاضــي2013-  جهاني  مســابقات  در 
)بلغارستان( تیم مجتمع عالمه طباطبایي موفق 

به کسب چهار مدال به صورت زیر شد:
طالي تیمي- نقره انفرادي: هومن فتاحي مقدم

برنز انفرادي: محمد طبیعي
برنز انفرادي: متین محب الحجه

كسب مدال طالي تيمي و يك مدال نقره)هومن فتاحي مقدم( و دو مدال برنز )محمد طبيعي- 

متين محب الحجه( انفرادي توس�ط دانش آموزان واحد ادونس  مجتمع فرهنگي آموزش�ي 

عالمه طباطبايي را به ايشان، اولياي گرامي  و تمامي دانش آموزان و همكاران تبريك عرض 

مي نماييم. 

IMC   )بلغارستان( مسابقات جهاني رياضي 

واحد ادونس مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي

در مســابقات ریاضــي بین المللــي 
 -  )AITMO2013( آسیایي  شهرهاي 
اندونزي فرهود رســتم خاني  موفق به 

کسب دیپلم افتخار شد.

رشته المپیادي

ریاضي

فیزیک

کامپیوتر

نجوم

شیمي

زیست شناسي

جمع

آمار تفکیکي مدال هاي المپیاد کشوري

طال

16

7

10

25

6

1

65

نقره

27

15

22

24

14

1

103

برنز

13

15

17

18

7

-

70

جمع

56

37

49

67

27

2

238
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استمرار موفقيت، تصادفي نيست

مدال 
برنز
)كشوري(

سينا آشوري
المپياد نجوم

مدال برنز

احسان مقصودي نيستانكي
المپياد فيزيك

مدال برنز

برديا سيداحمدنيا
المپياد رياضي

مدال برنز

ايليا اربابي
المپياد نجوم

مدال برنز

مدال 
طال
)كشوري(

احمد رضا مرجانمهر
المپياد شيمي

مدال طال

ارشان خاني فر
المپياد فيزيك

مدال طال

ايلياد رمضاني
المپياد كامپيوتر

مدال طال

يزدان بابازاده مقصودلو
المپياد نجوم

مدال طال

علي زينالي
المپياد نجوم

مدال طال

ي
ور

كش
ي 

ها
ال 

مد
هيراد عالي پناه
المپياد رياضي

مدال نقره

محمد حسام نيك پي سالكده
المپياد رياضي

مدال نقره

پوريا محمدي شهريور
المپياد رياضي

مدال نقره

علي تقي بخشي
المپياد رياضي

مدال نقره

سيد سبحان كشفي
المپياد فيزيك

مدال نقره مدال 
نقره
)كشوري(

شروين خستو
المپياد كامپيوتر

مدال نقره

محمد رضا زارع شحنه
المپياد كامپيوتر

مدال نقره

آرش پوردامغاني
المپياد كامپيوتر

مدال نقره

سپهر آرين نژاد
المپياد نجوم
مدال نقره

سيد عرفان سيدصالحي
المپياد نجوم
مدال نقره

يزدان نادرزاده اردبيلي
المپياد نجوم
مدال نقره





استمرار موفقیت 
تصادفي نیست

انتهای بزرگراه نیایش - بزرگراه  آبشناسان
 جنت  آباد شمالی- سیمون بولیوار )به سمت شرق( 

خیابان   شعرا- پالك 17
 تلفن: 44833962-5

واحدهاي مجتمع فرهنگي، آموزشي 
عالمه طباطبایي

1- دبیرستان واحد کارگرشمالي
 2- دبیرستان واحد دکتر فاطمي
 3- دبیرستان واحد آبشناسان 1

4- دبیرستان واحد دکتر شریعتي
5- دبیرستان واحد مالصدرا
 6- دبیرستان واحد پاسدران

 7- مدرسه راهنمایي واحد میرداماد
 8- مدرسه راهنمایي واحد آبشناسان

 9- مدرسه راهنمایي واحد فرمانیه
)Advanced( 10- واحد آموزش پیشرفته

11- دبستان واحد مرزداران
12- دبستان واحد آبشناسان

مرکز هنرهاي آوایي و نمایشي: 
www.arts.atcce.com

تلفن: 44814355

www.atcce.com

ادعا نمي كنيم كه بهترينيم ...
... اما خرسنديم كه بهترين ها
ما را برگزيده اند


