
 باسمه تعالي

هايي است كه جناب آقاي صميمي، مدير آنچه كه تقديم مي شود، گزارش

مجتمع باقرالعلوم)ع( در گروه آموزش پژوهي صلحا به رشته تحرير در 

ضمن تشكر از ايشان، توفيق و اعتالي بيشتر ايشان و  آورده اند.

 هاي تحت سرپرستي وي را آرزومنديم.مجموعه

 پژوهي صلحاگروه تلگرامي آموزش 

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم ❀

 العلوم باقر يا تو والي دل به دارم

 العلوم باقر يا تو هواي بود سر بر

 ماست سرور و جشن و تو والدت عهد

 �🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷�(ع)العلوم باقر يا تو فداي شود جانم

 همچون و گذاشته فرهنگ و علم عرصه در پا كه محترمى فرهنگيان و اساتيد،معلمان مديران، محضر ارادت و سالم باعرض

 .انبياست شغل معلمى كه پيرجماران فرمود بجا و زيبا   چه و ميشوند آب بوم و مرز اين جوانان هدايت براى سوزان شمع

 آسمان اخترتابناك پنجمين باسعادت والدت همچنين و مغفرت و بركت الهى،ماه رحمت بارش المرجب،ماه رجب ماه آغاز

 اهلل بقية حضرت محضر را اسالم عليه باقر محمد امام حضرت علوى علم وارث و نبوى علم واليت،شكافنده و امامت

 نماييم مى عرض تبريك عزيزان شما و رهبرى معظم ،مقام(عج)اعظم

 .ببريم را كافى بهره ايام اين بركات از همه شاءاهلل ان

 اين در آن به مربوط مسائل و( ع)باقرالعلوم فرهنگى آموزشى عظيم مجتمع معرفى با را ايام اين مقارنت ميگيريم نيك فال به و

 فرهنگى فضاى

 از و بدهيم قرار عزيزان و دوستان اختيار در را مجتمع اين قرن ربع از بيش  تجربيات از اى گوشه بتوانيم اميداست

 .ببريم وافى و كافى بهره بزرگوار فرهنگيان انتقادات و نظرات،پيشنهادات

 شاءاهلل ان



 

 تهران 5 منطقه_(ع)  باقرالعلوم فرهنگي آموزشي مجتمع

 اهلل حبيب شيخ حاج والمسلمين االسالم حجت  مرحوم فقيد مؤسس توسط 9631 ،سال( ع) باقرالعلوم فرهنگي آموزشي مجتمع

 .شد اندازي راه و تاسيس(  طرشت) 2 منطقه در( ره)  صميمي

 دفقي مؤسس  صميمي اهلل حبيب شيخ حاج والمسلمين االسالم حجت مرحوم مبارك تمثال, 

 ( ع)باقرالعلوم فرهنگي آموزشي مجتمع

 المسلمين و االسالم حجت حضرت زندگينامه و ها فعاليت مختصر شرح

 (ره)صميمي اهلل حبيب شيخ حاج



 از كه اي خانواده در 95/9/9662 تاريخ در( ره)صميمي اهلل حبيب شيخ حاج المسلمين و االسالم حجت حضرت مغفور مرحوم  

 بلّغم و مبارز روحانيون از ايشان پدربزرگ و پدر ، گشودند جهان به ديده مرند شهرستان در اند بوده روحاني قبل نسل هفت

 راگرفتنف به سعيد فقيد آن كودكي دوران.  بودند حومه و مرند شهرستان در ديني علوم مدرسه وبنيانگذار قرآني و ديني علوم

 در يدين علوم و معارف كسب به نوجواني عنفوان در سپس و گرديد طي ايشان بزرگوار پدر نزد حوزوي علوم و ابتدايي علوم

 عاليقدري اساتيد محضر در ايشان حوزوي عاليه تحصيالت ادامه.  ورزيدند اشتغال قم و خوي هاي شهرستان علميه هاي حوزه

 در و گرديد طي خارج دروس سطح تا...  و( ره)طباطبايي عالمه و( العالي مدظله) شيرازي مكارم العظمي اهلل آيت حضرت چون

 اردو نمودند مي انقالبي مبارزات صحنه در ورود به توصيه كه( ره)مطهري شهيد اهلل آيت پيشنهاد به بنا كه بود دوران اين

 محمد فقيد عالمه و( ره)مفتح شهيد همچون معظم اساتيد ساير و استاد آن محضر از و گرديدند تهران دانشگاه الهيات دانشگاه

 . آوردند عمل به وافر كوشش ديني و اعتقادي معلومات و توان بردن باال در و نمود تلمذ( ره)جعفري تقي

 و تبليغ به دوران آن مبارز روحانيت كنار در مطهري شهيد با همگام اسالمي شكوهمند انقالب گيري شكل زمان در ايشان

( عليه اهلل رحمه)خميني امام العظمي اهلل آيت حضرت اسالمي مقدس نظام بنيانگذار بيانات و ها اعالميه ، ها پيام ، ها نامه ترويج

 مخصوصا پهلوي منحوس رژيم عمال شتم و ضرب و تعرضات و تهديدها مورد بار چندين راستا اين در كه نمودند مبادرت

 .  گرديدند واقع ساواك

 دانشجويان و روحانيون تحصن كنندگان اداره و دهندگان سازمان از اسالميمان ميهن به( ره)خميني امام حضرت ورود زمان در

 زخمي به منجر پهلوي حكومت فروخته خود عوامل با درگيري و وي كوشش و مجاهدت كه بودند تهران دانشگاه مسجد در

 نقالبا كميته در محمدي ناب اسالم فرهنگ اشاعه و ترويج ضمن اسالمي شكوهمند انقالب پيروزي از پس.  گرديد ايشان شدن

 هب خود هاي فعاليت گسترش و بسط با سپس و ورزيدند اهتمام شهيدان خونبار دستاوردهاي از حراست و حفظ به اسالمي

 راكزم اندازي راه و افتتاح جمله از دادند انجام شاياني خدمات اسالمي انقالب پاسداران سپاه مربي تربيت امور مسئول عنوان

 معيت در مياسال تبليغات سازمان در فعاليت به توان مي ايشان هاي فعاليت ديگر از.  اسالمي كشور سر تا سر در مربي تربيت

 المسلمين و االسالم حجت با همكاري ، پرورش آقاي وزارت زمان در پرورش و آموزش وزير مشاور ، جنتي اهلل آيت حضرت

 . نمود اشاره دانشگاه و علميه هاي حوزه در تدريس و تهران مساجد امور در قرائتي

 غرب و جنوب جنگ هاي جبهه در فعال شركت آن بارز نمونه كه ايشان هاي فعاليت از ديگري وجهه تحميلي جنگ آغاز با

  مقدس هاي جبهه در آنان همراه به نيز خود بسيجي نيروهاي اعزام در مشاركت و سازماندهي با وي.  گرفت شكل بود كشور

 .  نمودند نمايان را خود عملي مجاهدت و يافته حضور جنگ 

 اسالمي نيغ فرهنگ نشر و ترويج ضرورت ميانه آسياي مسلمان كشورهاي استقالل و سابق شوروي استبدادي رژيم فروپاشي با

 نشريه رسردبي و مسئول مدير عنوان به اسالمي تبليغات سازمان پيشنهاد با راستا اين در لذا خورد مي چشم به پيش از بيش

 . ورزيدند مبادرت فرهنگي مهم امر اين به نسبت شد مي چاپ آذربايجاني و روسي زبان به كه((  بيرليك))  اسالمي

 ، انكودك براي فرهنگي كار ضرورت و بودند پرورش و آموزش وزارت استخدام در رسمي صورت به ايشان اينكه به عنايت با

 مياسال ميهن خور در و برومند و شايسته هايي انسان تربيت جهت به نمودند مي احساس پيش از بيش را جوانان و نوجوانان

 عليه)ومباقرالعل حضرت واليت و امامت آسمان تابناك اختر پنجمين مبارك نام با غيردولتي مدارس مجتمع تاسيس به مبادرت

 ، نمود فعاليت به آغاز 9631 سال از مدارس اين ايشان نظير بي پشتكار با و الهي حمد به كه.  نمودند تهران غرب در( السالم



 تحت هك( السالم عليه)باقرالعلوم مكتب پروردگان دست و شاگردان.  آمد دست به راستا اين در نيز ارزشمندي توفيقات كه

 . گرديدند وارد دانشگاه به 9631 سال در گرديد مي اداره سعيد فقيد آن مستقيم نظارت

 اراست اين در كه بود خدا خانه معظم زائرين به خدمت و زيارت و حج سازمان در اشتغال ايشان فرهنگي هاي فعاليت ديگر از

 رتقاءا منظور به شريفشان عمر اخير هاي سال در.  آمدند نايل منوره مدينه مكرمه مكه زيارت به مبلغ عنوان به نوبت 22 حدود

 و تحصيل مشغول( العالي مدظله)اي خامنه العظمي اهلل آيت حضرت انقالب معظم رهبر محضر در خود معنوي و علمي توان

 .بودند(  اجتهاد)  حوزوي عاليه علوم فراگيري

 ثحدي چهل ، جوانان و نوجوانان ، كودكان اسالمي اخالق ، نماز حديث چهل:  كتب به توان مي ايشان تاليفات مهمترين جمله از

 همعلي)  بيت اهل لسان به بيت اهل شناخت ارزشمند و معظم كتاب همچنين و(   السالم عليهم)  بيت اهل عظمت و فضائل در

 .  نمود اشاره(  السالم

 دوران رد كه بود بيت اهل عاشق و معنوي ، شايسته انساني( ره) صميمي اهلل حبيب شيخ حاج المسلمين و االسالم حجت حضرت

 هب وصال و دوست حضرت ديدار عشق.  گرديد اسالمي ميهن و جامعه به شاياني خدمات منشاء خويش بار پر ولي كوتاه عمر

 در 91/91/9639 تاريخ ودر( عليها اهلل سالم)معصومه حضرت بيت اهل كريمه والدت شب در كه گرديد موجب يار كوي

 رمطه مرقد جوار در و گفته لبيك را حق دعوت( السالم عليه) علي بن حسين شهيدان ساالر ذكر با و معنوي كامال شرايطي

 . رسيد ابدي آرامش به شيخان قبرستان در( عليها اهلل سالم)معصومه حضرت

 .باد رهرو پر راهش و شاد روحش

 كرده آغاز 9631 سال از را السالم عليه باقر امام مكتب فرزندان تربيتي آموزشي فعاليت رسما( ع)  باقرالعلوم آموزشي مجتمع

 .ميباشد دار عهده را اسالمي ميهن سازان آينده از نفر 91611 تعداد حدودا كه امروز به تا و

 .مميكن اعالم عزيزان شما خدمت مختصر صورت به چندگانه هوشهاي براساس را مجتمع ابتدايي مقطع فعاليت شروع، براي



 

 تقويت هوش برون فردي.حضور دانش آموزان در محيط نمازخانه مجتمع به مناسبت ميالد امام باقر عليه السالم. 





 

رون جنبشي و هوش ب -مسابقات فوتبال مدرسه و ارائه جوايز به مقام آوران در سطح منطقه و استان با هدف تقويت هوش بدني

 فردي.

 

 

 نمونه كارهاي دانش آموزيي درس پژوهش. تقويت هوش منطقي رياضي و هوش طبيعي



 

 زباني –ط كتابخانه. تقويت هوش كالمي حضور دانش آموزان پايه ششم دبستان در محي

 



 

پايه ششم دبستان، تدريس درس مطالعات اجتماعي با استفاده از امكانات هوشمند. تقويت هوش برون فردي و هوش ديداري 

 فضايي

 

 

 رياضي و هوش ديداري فضايي -پايه چهارم دبستان، كالس پژوهش و آزمايش المپ، تقويت هوش منطقي



 

 

 دبستان آموزش در محيط آزمايشگاه علوم، تقويت هوش ديداري فضايي و هوش طبيعيپايه اول 

 

 

 آموزش فصل بهار، تقويت هوش بدني و هوش ديداري فضايي –پيش دبستاني 



 در(متر3211 حدودا بنا مترو6511بامتراژ) جديد مكان احداث با 9625 سال از( ع)  باقرالعلوم فرهنگي آموزشي مجتمع

 .دهد مي ادامه را خود فعاليت المللي بين آموزشي استاندارد امكانات تمام وبا( آبادجنوبي جنت)  5 منطقه

 



 



 (ع) باقرالعلوم فرهنگي آموزشي مجتمع هاي فعاليت از بخشي

















 اردوي مطالعاتي پيش دانشگاهي





 


