
 به نام خا لق هستي 

 
   SMF-E      ابراهيمي     فواد محمد سيد كنند . ها حكايت از حضور رياضيات مي تمامي زيبايي       9/3/4331تاريخ   :  

               برگ             413مجلّد در  62پيوست :  

 كل ميراث فرهنگي استان كردستان ی همديريت محترم ادار
 

 ويژه معلمان راستين مسيرعشق،  هب ، توفيق بيشتر برای تمامي عاشقان علم وكتابت با سالم وآرزوی
مادتي اسات ااادام باه الكترونيكاي كاردن         مدرس رياضيات و كاامييوتر مراكات تربيات معلام سانند      اد  ابراهيمي واينجانب سيد محمد ف

ر گردياد. باه   هاا بارايم ميس ا    كه  امكان پرينات كاردن برخاي از آن    نموده اد رويالوفهايم برای ارار دادن در سايت اينترنتي شخصي   نوشته

 نمايم.   اهداء مي  آرشيو ميراث فرهنگي كردستانمجلّد به شرح زيركه در دسترس بود به  62پيوست اين نامه تعداد 

 

 اد رويالوسايت اينترنتي ف         (4

 جستاری در پيدايش كامييوتر        (6

 سيستماتيك و جانبينگرشي به تفكر         (3

 اهميت علم رياضي        (1

 دانشگاه كردستان با رياضي بسته شد ی نطف        (5

 های رايج برآموزش رياضي تاثير آزمون        (2

 ديدگاهي پيرامون نقش رياضيات در توسعه        (7

 های رياضي در نمايش نو فرمول        (3

  روانشناسي امتحان        (9

 آن ی هپوشيدظاهر تكنولوژی و باطن  (41

 معبد علم  يا مركت تربيت معلم (44

 روش تدريس رياضيات (46

 اد  ابراهيميومعلم باز نشسته  از نظر سيد محمد ف (43

 

 

 پرورش و آموزش های برنامه بر تاملي (41

 چقا ام در ساله هتار شش آسانسور (45

 واژه پر زبان كوردی (42

 كوتاه جمالت (47

 دردها (43

 كردستان استان رياضي انجمن ی تاريخچه (49

 كردستان استان رياضي انجمن برای عطف ی نقطه ايجاد (61

 كردستان استان رياضي انجمن تام های خبرنامه (64

 كردستان استان معلمان های انجمن مجموعه جامع طرح (66

 كردستان استان رياضي انجمن ی اساسنامه (63

 كردستان استان معلمان های انجمن ی اتحاديه ی اساسنامه (61

 ايران معلمان های انجمن ی اتحاديه ی اساسنامه (65

 … معلم تربيت مركت دانشجويان انجمن ی اساسنامه (62

 

 

 

 نماايم،  خرياداری  اينترنت شبكة در بيشتری فضای بتوانم اگر و نموده، براي را ام مقاله و نوشته 651 حدود اصددارم

                          .  اساات انااد  بساايار كااه ام، خريااده فضااا مگاباياات 5 فقاا  فعااالً. بفرسااتم عالامناادان افكااار مياادان بااه را آنهااا

 . بفرمائيد وصول اعالم است مستدعي
                                                                           

     22452/  59543      پستي كد:                      سنند  

 ابراهيمي   فواد محمد سيد   -  7 پال   -  4 ايالم كوچة  -  اكباتان خيابان                                

 137  - 33455113       تلفن                                

 



 به نام خالق هستي
 

 4شماره   :   

 4394/  7/  61تاريخ    :  

 پيوست :    سه برگ

 معلم واقعي براي همه دل ميسوزاند ، اگرچه  حتي يك نفر هم براي او دل نسوزاند .

 (E -SMFاد     ابراهيمي      و)   سيد محمد ف

 سنندج رياست محترم سازمان ميراث فرهنگي استان کردستان )اداره کل موزه ها(

 
ها تدريس علم و نائل شدن باه   سالم و آرزوی تعالي همه جانبه برای كشورمان ايران ، بعد از سالبا 

درجه پر افتخار باز نشستگي ، كماكان به تحقيق و پژوهش در زمينه های مختلف علمي مشاوول ، و باا باه    

امكاان بهاره      http://www.foadroyal.comاكران گذاشتن نتايج گرانبها در سايت اينترنتي شخصي  

 مندی عالامندان را بوجود آورده ام .  

در منتل مسكوني ، موجبات تعامل و مشاركت فكری در گستره معرفات   موزه شخصي فوادواينك با تاسيس 

و دانش بشری را با دانشجويان و شاگردان سابق خودم ، صاحبان فكر و انديشاه ، داناش پژوهاان و معلماان     

فراهم كرده ام .  موزه فواد همگاني نبوده و به اصد درآمد و نفع مادی تشكيل نشده است . با مطالعه  بارگ  

يوست ، موضوع كاماًل روشن بوده و بدين وسيله ضامن اعاالم تولاد اولاين ماوزه شخصاي در اساتان        های پ

 كردستان ، درخواست مي نمايم هر نوع اادامات اانوني را در جهت صدور مجوز رسمي اعمال فرمايند ./

 با احترام سيد محمد فؤاد  ابراهيمي

 رس سنند شهيد مددانشگاه فرهنگيان  پرديس يوتر رياضيات و كاميمدرس بازنشسته                     

 

 

 22452/  59543كد پستي             :سنند     

 سيد محمد فؤاد   ابراهيمي  منتل   -    7پال    -     4كوچة ايالم   -خيابان اكباتان                        

 33455113تلفن                    19433743399موبايل                           

 

 

ی ميراث فرهنگي استان  آاايان عتيتی و هاشمي از اداره 66/7/4394ی فوق، روز شنبه  پس از تحويل نامه

ی شخصي فواد، ديدار به عمل آورده و از برخي اشياء  كردستان در معي ت جناب اميرارسالن آصفي از موزه

اه خود را در دفتر يادبود موزه ثبت نموده، پيشنهادات آنان در فيلم مورد نظر عكس گرفته، و احساس و ديدگ

های  های افتتاحيه و بازديد كارشناسان محترم، تكثير و به آرشيو اداره موزه فيلم DVDبازديد اابل توجه، و 

 استان كردستان اهداء گرديد. 
 

 

http://www.foadroyal.com/


 به نام خداوند جان و خرد

 

                                                    6    :      شماره 

  4396/ 3/  44:         تاريخ   

 (              برگ9شخصي فواد  )   ی هموز ی هتاريخچ ی ه:     دفترنام    پيوست 

 

 E-SMF  اد  ابراهيميوسيد محمد فمعلم طاليه دار علم، فرهنگ و ميراث جامعه است.  

 

 ( سنند  استان كردستان ) یموزه ها سازمان ميراث فرهنگي ومسئولين محترم 

 

حانب  اين 61/7/4394بي پاسخ مورخ   ی هحداال اعالم وصول نام یبا سالم و احترام، يك سال انتظار برا     

رياضيات و كامييوتر دانشگاه فرهنگيان سنند  از جانب  ی هسيد محمد فواد   ابراهيمي  مدرس بازنشست

 نگي كردستان گذشت!ميراث فره

ی شخصي فواد ( اگر چه ظاهراً مورد بي  ی شخصي در استان كردستان ) موزه تاسيس اولين موزه یآر

چنان پر رونق عالامندان به زبان خاموش اشياء از  اعتنائي ادارة ميراث فرهنگي كردستان ارار گرفت، اما هم

موزه را در سايت اينترنتي  یمقاله و عكس هاخود جذب نمود. و مردم  هارن گذشته را ب ی هچشم افتاد

 مشاهده كردند.       http://www.foadroyal.com   شخصي فواد  

تشكيل نشده است. اين موزه نه تنها بخشي از اواات  یفواد همگاني نبوده و به اصد درآمد و نفع ماد ی هموز

اهل تفكر و انديشه در جهت  یبرا خود اختصاص داده، الگوئي مناسب هفراغت دوران بازنشستگي مرا ب

 .دوحفظ آثار اديمي و ار  گذاشتن به تاريخ و فرهنگ جامعه مي باش یمجموعه ساز

ی شخصي فواد جلب نموده و  موزه ی هتاريخچ ی هدفترنام یتوجه متوليان ميراث فرهنگي را به محتوا اكنون

 ي در استان كردستان  اادام فرمائيد .ی شخص درخواست مي نمايم در جهت ثبت موزه بعنوان  اولين موزه

اادامات اانوني ميراث فرهنگي در ابال موجوديت و ارزش  ی هباز هم در انتظار اعالم وصول كتبي و نتيج 

 مانم. مي  ي شخصي در استان کردستان اولين موزهفرهنگي    -تاريخي 

 

 

 اد  ابراهيميوسيد محمد ف     امبا احتر                                                     

 ( سنند  مدرس بازنشسته رياضيات و كامييوتر دانشگاه فرهنگيان  كردستان )                     
 

 

 



 

وارد   96/  3/  44در تاريخ    964/  432/  2219   ی با شماره 44/3/4396مورخ  6ی شماره  هنام اين

استان كردستان شد و باالخره  یی ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگر دبيرخانه یسيستم كامييوتر

عليرضا ميراث فرهنگي استان كردستان و  سازمانآاايان رسول اشتودان مدير كل  47/46/4396روز شنبه 

عمل  شخصي فواد، ديدار به ی فرهاد پيمانكار از موزه و عبداهلل پورمحمد آذرشب معاون ايشان با همراهي 

 را در دفتر يادبود موزه ثبت نمودند. نظر ديدگاه خود و شد، یبردار از اشياء موزه فيلم  ،ه آورده و ضمن بحث

. دمفقود فرهنگي را ترميم نماي یها ست كه موزه به داخل جامعه كشانده شود تا حلقها مديركل آنجناب 

DVD ی برخي مهمانان، تكثير و به آرشيو ادارهمسئوالن و  كارشناسان و افتتاحيه و بازديد یها فيلم 

 استان كردستان اهداء گرديد. یها موزه

 

 

 

 

 



 به نام خداوند جان وخرد

 3  :      شماره

 ( مصرف یوبهينه ساز یروز بهره ور )   4393/  3/  4:         خيتار

 ی شخصي فواد ( ی شخصي در استان كردستان ايران ) موزه اولين موزه ی هتاريخچ ی هدفترنام  :     پيوست
 بازديد كارشناسان و مسئوالن و عالامندان به ميراث فرهنگي   یها فيلم یحاو  DVDو                     

 

                                                                                                                                              E-SMF      اد     ابراهيميوسيد محمد فطاليه دار علم، فرهنگ و ميراث جامعه است.      معلم

 

 استان كردستان ) سنند  (   یها موزه محترم سازمان ميراث فرهنگي و رياست

        

انديش و  درست یها ناو انس انساني، معلمين وااعي یاالوی ها باسالم و كمال احترام به ارزش  

از اصول منطقي و اوانين  یدهند و با پيرو كردار همواره به مسير صحيح خود در زندگي ادامه مي راست

كنند  نمي یاندوز ثروت یگاه شرافت و كرامت انساني را فدا اجتماعي، سعادت خود و جامعه را خواهان و هيچ

كه محصول تصاحب سهام ديگر افراد جامعه است. آنان به سهم حقواي و وااعي خود راضي و دوست دارند 

 از سهم خود، زندگي سالمي را داشته باشند. یآحاد جامعه در برخوردار

ابلي كه در آخر  یها مندر  در نامه یها پيوست و عنايت به درخواست ی هدفترنام یتوجه به محتوا با

جت آن، هيچ امكانات و تسهيالت و كمكي از سازمان  هرا تكرار و ب رسند، درخواست خود فترنامه اابل دستد

 خواهم.   ميراث فرهنگي نمي

 : درخواست

يك برگ تائيديه با توجه به اظهارات جناب مديركل ميراث و همراهان در بازديد مورخ  پيشاپيش

فواد را يك ابتكار جديد المداد  ی هی شخصي در استان كردستان ايران كه موز از اولين موزه 47/46/4396

 نصب گردد.و ها، صادر تا درمحل موزه ااب گرفته شده  ميراث فرهنگي و موزه ی هفرمودند، با آرم ادار

 يد.ئمستدعي است بطور كتبي و رسمي اعالم  وصول فرما

 

 

 اد   ابراهيمي وسيد محمد ف  با احترام                                                                   

 سنند   مدرس بازنشسته رياضيات و كامييوتر دانشگاه فرهنگيان                                          
 

 

 



 

وارد سيستم  3/3/4393در تاريخ  4726/432/934ی  با شماره 4/3/4393مورخ  3ی شماره  ين نامها

ی ميراث فرهنگي كردستان گرديد. نظر كارشناسي جناب آاای رسول اشتودان مديركل  كامييوتری دبيرخانه

 3/3/4393 – 4131/432/936ی  محترم سازمان ميراث فرهنگي كردستان در برگ لوح تقدير با شماره

شناسنامه گرفت. آاای  4/7/4394ی شخصي در استان كردستان  تاسيس  سان اولين موزه متجلّي و بدين

ی شخصي فواد  ها اظهار داشتند، ثبت و صدور مجو ز برای موزه عليرضا آذرشب معاونت سازمان در امور موزه

ی سال  ي است كه در برنامهيكي از كارهائ  ايران ي شخصي در استان کردستان اولين موزهعنوان  به

 شمسي در دست اادام داريم.  4393

 

 

 

 

 



 به نام خداوند جان آفرين

 

 E-SMF      سيد محمد فواد  ابراهيمي.      انسان اميدوار خسته نمي شود

 

    4  :    شماره

 3333/ 8/ 3:       خيتار

 ي شخصي فواد ( ي شخصي در استان کردستان ايران ) موزه اولين موزه ي هي رنگي تاريخچ دفترنامه  :  پيوست

   بازديد کارشناسان و مسئوالن و عالقمندان به ميراث فرهنگي ياطالعات و فيلم ها يحاو  DVDو                    

                                                                                                                                     

 

 ( مرکز سنندج استان کردستان )  يمحترم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگر رياست

        

 باسالم و احترام   

 

صحبت با کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي کشور در تهران، به اين نتيجه رسيديم که  تماس تلفني  و در

فواد از طريق  ي ه، به ارسال طرح محتوائي موزايران ي شخصي در استان کردستان روند ثبت اولين موزه ي هادام

 کل ميراث فرهنگي کردستان به تهران بستگي دارد.  ي هادار

ي شخصي فواد در  منصور مهرزاد  کارشناس محترم ضمن بازديد از موزه ياست که جناب آقا يآور به ياد الزم

اطالعات فراوان  يحاو DVDقول دادند که طرح محتوائي موزه را بنويسند. لذا اينجانب  88/5/3333تاريخ 

کر قدمت هرکدام نيز  موزه با ذ ءاشيا يمربوط به موزه را به ايشان تقديم نمودم. ليست مفصل چهار صفحه ا

ميراث فرهنگي کردستان گرديد تا به همکارش جناب مهرزاد  ي هامير صادقي سردبير مجل يتحويل جناب آقا

 بدهد. 

فواد  فرمودند  از هر گونه  ي هتوجه به عنايت مسئوالن محترم ميراث فرهنگي کردستان که در محل موز با

اين نامه را به  يها شود پيوستي ثبت موزه  کوتاهي نخواهد شد. تقاضا مي يو مساعدت و اقدام رسمي برا يهمکار

 همراه طرح محتوائي به تهران ارسال فرمائيد .

 

 جانب است. اين يي شخصي در استان کردستان  آرزو ي شخصي فواد بعنوان  اولين موزه موزه ثبت

 

 

 سيد محمد فواد   ابراهيمي       احترام     با                                                                            

  مدرس بازنشسته رياضيات و کامپيوتر دانشگاه فرهنگيان  سنندج                                                         

 
 

 

 

     66356/  53533تي:  کد پس   -  سنندج
 سيد محمد فواد   ابراهيمي     -پالك هفت    -كيکوچة ايالم   -خيابان اکباتان                

 987-33355493تلفن :             93383738333موبايل :                   



 

  33/  8/ 3در تاريخ    333/  336/  6339 ي با شماره 3/8/3333مورخ  4 ي ي شماره اين نامه   

استان کردستان  يي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگر دبيرخانه يوارد سيستم کامپيوتر

 ياشتودان مدير کل ميراث  فرهنگي و معاون ايشان جناب آقا يشد. ضمن صحبت ها با جناب آقا

ي شخصي فواد را بنويسد تا  مهرزاد طرح محتوائي موزه يبرآن شدکه جناب آقا رارآذر شب، ق

ي شخصي دراستان کردستان،  اولين موزه ي هتاريخچ ي اطالعات موزه و دفترچه  DVDهمراه با 

فواد و مستقل بودن آن بدون  ي هبه تهران ارسال گردد. اميداست با عنايت به خودجوش بودن موز

، اقدام به يفرهنگي، و برطرف نمودن موانع آئين نامه ا از ميراث التو تسهي يگونه توقع ماد هيچ

ي شخصي فواد ( و صدور مجوّز  ي شخصي در استان کردستان ايران ) موزه ثبت اولين موزه

 بنمايند.

 



 
 به نام خداوند جان و خرد

 

 E-SMFسيد محمد فواد  ابراهيمي           

 

  5  :    شماره

 3333/  33/  6:       خيتار

 برگ 8ي نعلين پيامبر اسالم در  معرفينامه   : پيوست

                                                                                                                                     

 استان كردستان  یي و گردشگرمحترم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دست مسئول
        

 باسالم و احترام   

 

اينجانب از عالم رباني و روحاني عاليقدر پدر ارجمندم الحاج سيد محمد ناصر ابراهيمي که خادم  ياز تقاضا پس

سال امام جماعت مسجد هاجره خاتون سنندج بوده است، باالخره  88و بمدت  باشد النعل پيامبر گرامي اسالم مي

ي شخصي در استان  اولين موزه  ي شخصي فواد مشيّت حق تعالي  بر آن شد که معظم له نسبت به ارتقاء موزه

 کردستان ايران، عنايتي ما فوق انتظار بنمايد. 

ات علمي سيد محمد فواد ابراهيمي نيز با اهداء کتابخانه و بايگاني اسناد علمي مرکز پژوهش و تحقيق البته

 قديمي و خطي پدر گرامي و عزيزم غني تر از پيش گرديد . يکتابها

 بهينه از اين آثار گرانبهاء در خدمت به جامعه موفق باشم. ي هو استفاد ياميدوارم درجهت حفظ و نگهدار 

 ي شخصي در استان کردستان ايران  مرکز سنندج اقدام فرمائيد. ي شخصي فواد بعنوان  اولين موزه ثبت موزه درجهت

 

 

 د   ابراهيمي وااحترام     سيد محمد ف با                                                                                              

 مدرس بازنشسته رياضيات و کامپيوتر دانشگاه فرهنگيان  سنندج                                                         

 

 

 

     22452/  59543كد پستي:         -  سنند 

 سيد محمد فواد   ابراهيمي     -پال  هفت    -كيكوچة ايالم   -خيابان اكباتان                    

 137-33455113تلفن :             19433743399موبايل :                       

 

 



 

 يوارد سيستم کامپيوتر  33/  33/ 6در تاريخ    333/  336/  8733 ي با شماره  6/33/3333مورخ    5ي شماره  اين نامه

رسول  يبا جناب آقا يضمن صحبت حضور  استان کردستان شد.  يي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگر دبيرخانه

اولين    تر شدن  آذر شب و مطرح کردن موضوع غني ليرضاع ياشتودان مدير کل ميراث  فرهنگي و معاون ايشان جناب آقا

در جهت  يقرار برآن شد مستندات بيشتر  ي شخصي فواد موزهيعني     ي شخصي در استان کردستان ايران موزه

آباد  صلوات يعام بودن مسئله در سراسر استان کردستان و الاقل در روستا ي هبر شهرشناسائي نعلين ارائه گردد. لذا مکمل 

 يها ناآباد در زم حاج سيد کاظم صلوات ياشخاص که راجع به نعلين برا ياز نامه ها يسال، تعداد 599با سابقة  ندجسن

آباد سنندج، همراه با  هيمي در صلواتسلسله نسب سادات ابرا ي هگذشته نوشته شده و بيوگرافي مختصر آن  مرحوم و شجر

حاوي  CDآباد را شرح مي دهد، و  صلوات ي مجملي از قرون گذشت تاريخاز کتاب شجره الخواص لتذکارالناس که  ينسخه ا

اينجانب آن بود که در  يپيشنهاد ي هآذرشب تحويل داده شد. گزين يبه آقاشخصي فواد موزه موقعيت فعلي فيلم 

 نعلين مهيّا گردد. يبرا يآباد موزه ا صلوات

 

 

 

 

 



 خداوند جان و خردبه نام 

 

 ايجاد موقعيت استثنائي براي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

 اد     ابراهيميوسيد محمد ف  توسط  

 2شماره     :    

 3334/ 3/ 33 تاريخ       :   

 نسخه طرح پيشنهادي مرکز پژوهش و تحقيقات علمي فواد 4:    پيوست           

                                                                                                                                     

 كردستانمديران آگاه وخردمندسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگری 
 با سالم و احترام  

 

ي  دروازهآبلاد   پژوهش و تحقيقات علمي فواد در قلب روستاي صللوات طرح پيشنهادي تاسيس و راه اندازي مرکز 

 گردد.  به پيوست تقديم مي،  ورود گردشگران به شهر سنندج از سراسر ايران

 

رسلاني بله    جانب براي نفع ي اين نمايم اين فرصت طالئي و بي نظير را دريابيد، و با عملي کردن  نيّت خيرخواهانه توصيه مي

ي بيشترگردشگري اسلتان کردسلتان و جلذب     ي درآمد کالن براي سازمان ميراث فرهنگي، به توسعه جامعه و ايجاد زمينه

 توريست نيز اقدام فرمائيد. 

هاي ذيربط هم در استان کردستان و هم در تهران پايخت ايلران و   بال کردن موضوع و مطرح کردن با دستگاهبا بررسي و دن

کارشناسي اصولي اين پروژه که براي قسمت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي استان کردستان  سرشار از درآمد خواهلد  

ريزي الزم کار عمليلاتي را   مات اوليه، اميد است که با برنامهطور رسمي موافقت اصولي را دريافت و با تمهيدات و اقدا بود، به

 شروع کنيد. 

جانب  ي عظيم شخصي اين ي پيوست اشاره شده است، گذشته از اهداء زمين در بهترين موقعيت، کتابخانه چنانکه در جزو هم

باشلد کله    الذکر مي رکز پژوهش فوقها به م شامل کتابهاي قديمي و خطي و انبوه اسناد علمي بايگاني شده بخشي از اهدائي

 رسد.  قيمت آنها به ميلياردها تومان مي

ها و ابزار و وسائل  قديمي ديگلر   گردد و آن شروعي براي جمع آوري گنجينه ي شخصي فواد نيز اهداء مي تمامي اشياء موزه

 کنند. ي فواد اهداء مي مردمان منطقه خواهد بود که به موزه

 

 امبر اسالم )ص(درجوار مرکز پژوهش به تنهائي صلوات آباد را قطب گردشگري  خواهد نمود. وجود نعلين يادگار پي

 

قبرهنرمند نامي مرحوم سيد علي اصغر کردستاني در جنب مرکز پژوهش و تحقيات علمي فواد  نيز پتانسيل ديگري بلراي  

 باشد.   جذب توريست مي

 

 دنبال دارد، موفق و پيروز باشيد. وي و مادي بهاميدوارم در اين راه ارزشمند که خير و برکت معن 
 

 سيد محمد فواد   ابراهيمي                                                                                                                              
 مدرس بازنشسته رياضيات و كامييوتر دانشگاه فرهنگيان  سنند                                                          

 

     22452/  59543  :كد پستي   -سنند   

 اد   ابراهيمي  وسيد محمد ف   -  هفتپال    -يككوچة ايالم   -خيابان اكباتان                

 137-33455113تلفن :             19433743399 :    موبايل               



 

وارد سيستم كامييوتری  49/3/4391در تاريخ  6177/432/914ی  با شماره 49/3/4391مورخ  2ی  ی شماره اين نامه

ی سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگری استان كردستان گردی . ضمن صحبت با آاای وطن دوست  دبيرخانه

ی محتوی و درخواست نامه را به بعد موكول نمود و بيان معاون گردشگری سازمان و مطرح كردن موضوع، ايشان بحث رو

ی هماهنگي تشكيل شود و... اما بيش از يك ماه انتظار كشيدم  ای نتديك به شما تلفن خواهيم زد تا جلسه داشت كه در آينده

ی شخصي  عني موزهی شخصي در استان كردستان ايران ي جانب برای معرفي اولين موزه ی تلويتيوني اين و خبری نشد! مصاحبه

بطور زنده پخش گرديدكه درآن به موضوع ايجاد مركت پژوهش و تحقيقات فواد اشاره نمودم. لذا به  3/1/4391فواد ، در تاريخ 

ای به ميراث كردستان مركت  حاوی فيلم مصاحبه را همراه نامه CDی مطلع كردن مديران ميراث فرهنگي كردستان،  بهانه

 سنند  بردم. 

 



 اولين معلم هستيبه نام 

 

 ( و 3/8/33-4( و )3/3/33-3( و )33/8/38-8( و )89/7/33-3در تعقيب نامه هاي     )    (88/4/34-7)نامة 

 به ميراث فرهنگي استان کردستان مرکز سنندج   اد  ابراهيميوسيد محمد ف ( 33/3/34-6( و )5-6/33/33)

 3334/ 4/ 88 تاريخ    :   

 7شماره     :    

 ي تلويزيوني سيد محمد فواد   ابراهيمي در رابطه با طرح پيشنهادي موضوع  محتوي مصاحبه   CDدو عدد   :  پيوست   

               ي طرح پيشنهادي  و جزوه 33/3/34-6ي  شماره   نامه                      

 با سالم 

ي فواد، باالخره بعداز سالها متوليان  ي شخصي در استان کردستان ايران يعني موزه انعکاس تاسيس و راه اندازي اولين موزه

برداري از شبکة اسلتاني را در روز يکشلنبه    سازمان صدا و سيماي کرستان مرکز سنندج را برآن داشت که يك اکيپ فيلم

ي فيلم توام با توضيحات اينجانب و بعلد طبلق برنامله و بلا هملاهنگي در       ا تهيهي فواد ارجاع و ب به محل موزه 89/8/3334

ي حضوري و پخش  به استوديو سيماي کردستان مرکز سنندج دعوت شدم. ضمن مصاحبه 3/4/3334شامگاه روز چهارشنبه 

 ي فواد به سراسر دنيا معرفي گرديد .  آن بطور زنده، موزه
 

پژوهش و تحقيقلات علملي   جانب به موضوع طرح پيشنهادي  تاسيس و راه اندازي مرکز  ي تلويزيوني اين در اين مصاحبه

به ميراث فرهنگي کردستان  33/3/3334سنندج اشاره نمودم که قبالً در روز سه شنبه آباد  فواد در قلب روستاي صلوات

 تقديم کرده بودم. 
 

مجدداً توصيه مي نمايم نگذاريلد کله ميلراث    سر برده و  جانب در انتظار تماس تلفني معاونت گردشگري آن سازمان به اين

جانب براي نفلع   ي اين و با عملي کردن  نيّت خير خواهانه فرهنگي کردستان از اين فرصت طالئي و نوظهور بي نصيب گردد 

ردشگري استان ي بيشترگ ي درآمد کالن براي سازمان ميراث فرهنگي و کارآفريني، به توسعه رساني به جامعه و ايجاد زمينه

 کردستان و جذب توريست نيز اقدام فرمائيد. 
 

ي عظليم شخصلي    ي پيوست مالحظه مي شود، گذشته از اهداء زمين در بهتلرين موقعيلت، کتابخانله    چنانکه در جزوه هم

حقيقلات  ها به مرکز پلژوهش و ت  جانب شامل کتابهاي قديمي و خطي  و انبوه اسناد علمي بايگاني شده بخشي از اهدائي اين

گلردد. کله    ي شخصي فواد نيز اهلداء ملي   باشد که قيمت آنها به ميلياردها تومان مي رسد. تمامي اشياء موزه الذکر مي فوق

 کنند. ي فواد اهداء مي ها و ابزار و وسائل  قديمي ديگر مردمان منطقه خواهد بود که به موزه شروعي براي جمع آوري گنجينه

 آباد را قطب گردشگري  خواهد نمود.  سالم )ص(درجوار مرکز پژوهش به تنهائي صلواتوجود نعلين يادگار پيامبر ا

قبر هنرمند نامي مرحوم سيد علي اصغر کردستاني در جنب مرکز پژوهش و تحقيات علمي فواد  نيز پتانسيل ديگري بلراي  

 جذب توريست مي باشد.  

 دي بدنبال دارد، موفق و پيروز باشيد.اميدوارم در اين راه ارزشمند که خير و برکت معنوي و ما 
 

 سيد محمد فواد   ابراهيمي                                                                                                                              
 بازنشسته رياضيات و كامييوتر دانشگاه فرهنگيان  سنند مدرس                                                          

 

     22452/  59543  :كد پستي   -سنند   

 اد   ابراهيمي  وسيد محمد ف   -  هفتپال    -يككوچة ايالم   -خيابان اكباتان                

 137-33455113تلفن :             19433743399 :    موبايل               

 



 

 

وارد سيستم كامييوتری  66/1/4391در تاريخ  31337/432/914ی  با شماره 4391/ 66/1مورخ   7ی  ی شماره اين نامه

ی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان كردستان شد. ضمن صحبت با آاای اشتودان مدير كل  دبيرخانه

ی ميراث  ای با حضور معاونين اداره جلسه 4391دوم مرداد ماه ی  ميراث فرهنگي و گردشگری كردستان ارار شد در نيمه

های نامه  جانب در دفتر ايشان برای بررسي موضوع طرح پيشهادی تشكيل گردد. بنابراين پيوستي فرهنگي و گردشگری و اين

 تحويل جناب عليرضا آذرشب شد. 

 



 به نام خداوند جان و خرد

 

 E-SMFسيد محمد فواد ابراهيمي           

 

 8:     شماره

 3334/  8/  83:       خيتار

 برگ 3در   MPT-FOAD شناسنامه و اساسنامه :   پيوست
 

 استان كردستان  یمحترم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگر مديريت
        

 احترام  کمال باسالم و  

 

 ام اداء بنمايم. كه اين فرصت را به من داد تا بتوانم دينم را به جامعهخداوند يکتا را شاكرم 

 

شمسي درمعيّت معاونت گردشگري  38/8/3334ها انتظار، روز دوشنبه  در پي چهار سال نامه نگاري و پس از مدت

راث فرهنگي دوست و سيد اکبر ابراهيمي با ماشين مي آباد آقايان آرمان وطن آن سازمان و دهيار روستاي صلوات

جانب به گردشگري  آباد رفته و ضمن بازديد از باغ و زمين اهدائي اين به رانندگي آقاي خسرو آقامرادپور به صلوات

دادم که ثمردهي فراوان سرمايه  مركز پژوهش و تحقيقات علمي فوادکردستان، توضيحات مفصلي راجع به ضرورت برپائي 

سال پيش پيامبر  3499ي کردستان شناسي ايران شامل يادگار رين موزهت گردشگري درآن محرزاست. بزرگ  گذاري 

هاي  و بايگاني انجمن رياضي کردستان، عالمان را و جاذبه  فراوان و اسناد علمي  قديمي  وکتب    را  گردشگران اسالم، 

 خوانند. يي شناخت و معرفت را به ديدار م طبيعي و هنري، اهل ذوق و هنر را و در مجموع توريست تشنه

 

ی عطفي بر  نقطه 2931آبان ماه  12آباد سنندج از همين روز پنجشنبه  تبلور اين قطب گردشگری در صلوات

 اوراق زرّين تاريخ كهن منطقه كردستان ايران است.

 

 ي عظيم را عملياتي بنمائيد، ربط اين پروژه هاي ذي ياري استانداري کردستان و ساير دستگاه اميدوارم با هم 

 

و راه اندازی آن مطابق اساسنامه، از    ام پي تي فوادبديهي است كه پس از به اتمام رسيدن مجتمع مورد نظر    

 طريق دفترخانه، سند ملک به گردشگری كردستان انتقال خواهديافت و الغير!

 
اندرکاران آرزوي  ي دست ي سعادت و اعتالي جامعه بوده، براي همه برداشتن هر قدمي در اين امر خير و پر برکت مايه

 گويم. ي عاشقان خوبي و محبت و دوستي تبريك مي را به همه   MPT-FOADموفقيت کرده و پيشاپيش تاسيس  

 

 د   ابراهيمي واسيد محمد ف                                                                                                           

 مدرس بازنشسته رياضيات و کامپيوتر دانشگاه فرهنگيان  سنندج                                                                         
 



 

وارد  83/8/3334در تاريخ  83333/343ي  با شماره 3334/ 83/8مورخ   8ي  ي شماره اين نامه

ي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان  سيستم کامپيوتري دبيرخانه

کردستان شد. همزمان از آقاي اشتودان مدير کل ميراث فرهنگي و گردشگري کردستان پيگيري 

ي گردشگري  ستار شدم. ضمن صحبت با آقاي چچاني کارشناس با سابقهعملي پروژه را خوا

دين معني که ساختمان مرکز پژوهش و  کردستان دورنمائي از مجتمع مذکور ترسيم گرديد. به

ي ابعاد مندرج  آباد بايستي آنچنان طراحي و ساخته شود که همه تحقيات علمي فواد در صلوات

و    MPT-FOADي   هائي چون اساسنامه گزينه پوشش دهد. پيشرا  ام پي تي فوادي  در شناسنامه

و   ام پي تي فوادچنين کارت ويزيت  مربوط به  برگ آرم دار براي ارسال مراسالت و مهر آن و هم

DVD  وCD .حاوي اطالعات تحويل دفتر معاونت گردشگري کردستان شد 

 

 

 

 



 "    SMF-E   ابراهيمي   سيد محمد فواد    "        افزاست. طلوع آفتاب روشنائي بخش و جان
 

                                  3337/  3/  38:     خيتار

 3:    شماره

   MPT-FOAD ي شخصي در کردستان ايران و ام پي تي فواد  هاي تمام رنگي اولين موزه جلد کتاب 89:   پيوست
 

 

 استان كردستان یسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگر محترم مديريت

 

 احترام  کمال باسالم و 

   

به مدير دفتر رياست کُل ميراث  جانب اينهای  ای از کتاب مجموعه 22/2/7931روز شنبه     

مراسم نکوداشت   DVDها و   فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری کردستان با ليست کامل آن

تعداد ده جلد کتاب تمام نامه سپرده شد. اينک به پيوست  استحضار جهتارزش قلم و کتابت 

"  ام پي تي فواد "و ده جلد کتاب تمام رنگي  "ايران  کردستان در شخصي ی موزه اولين "رنگي 

 گردد.  های استان کردستان و ايران تقديم مي برای ارسال به موزه
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