
سید ابراهیم حسینی مرّوجی (مشهور به ابراهیم مروجی)

متولد 1361/1/30 در شهر رشت
لیسانس حقوق قضائی از دانشگاه آزاد اس7می واحد نوشهر ـ چالوس در سال 

 1383
دارای گواهی نامه ی آموزش تخصصی روزنامه نگاری از مرکز مطالعات و تحقیقات 

رسانه ها در سال 1383
آغاز فعالیت مطبوعاتی از سال 1381 در روزنامه ی گی7ن امروز و در ادامه، با 

نشریات مختلفی چون: گیله وا، فضیلت، نقش قلم و ... (زمینه ی همکاری مطبوعاتی: 
عمدتا تاریخ و فرهنگ و گی7ن شناسی)

اخذ مجوز نشریه ی ماهانه ی علوم انسانی (حقوقی) دادگر، با روش اط7ع رسانی، 
پژوهشی ـ تحلیلی در سال 1387 (تا کنون، بیش از سی و چند شماره از این نشریه، 

به چاپ رسیده است).
اخذ مجوز انتشارات «گیل سا» در فروردین 1390

انتشار چند کتاب در زمینه ی درسی و دانشگاهی مولفان مختلف با استفاده از امتیاز 
این انتشارات

• تالیفات
انتشار جلد نخست کتاب پیشگامان فرهنگ گی7ن در سال 1387

انتشار جلد دوم کتاب پیشگامان فرهنگ گی7ن در سال 1388
(این دو جلد کتاب، در زمینه ی تاریخ فرهنگ و هنر و زندگی نامه ی مشاهیر و پیش 
کسوتان فرهنگی شمال ایران است و دارای فصل تصاویر و اسناد تاریخی نیز بوده 

که به دلیل استقبال مردم، تجدید چاپ نیز شده است)
• نمایشگاه ها در ایران

یک: برگزاری نمایشگاه صد سال فرهنگ گی7ن (در زمینه ی عکس ها و اسناد تاریخی 
شمال ایران) در اردیبهشت 1387 در سالن صنایع دستی رشت.

دو: برگزاری نمایشگاه صد سال فرهنگ گی7ن در تیرماه 1387 در مجموعه ی ورزشی 
دهکده ی ساحلی انزلی.
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سه: برگزاری نمایشگاه دائمی صد سال فرهنگ گی7ن در طول سال های 1388 و 
1389 در محل اولیه ی دفتر ماهنامه ی دادگر (سرای جامع، واقع در خیابان شریعتی 

رشت).

چهار: برگزاری نمایشگاه «روزی روزگاری گی7ن»، در سال 1390 در دومین محل 
دفتر ماهنامه ی دادگر (واقع در خیابان مطهری رشت)

پنج: برگزاری نمایشگاه «اسناد سخن می گویند» (شامل نمونه هایی از اسناد و 
دستنوشته ها و اب7غیه های تاریخی)، در سال 1390 در محل دفتر ماهنامه ی دادگر 

واقع در خیابان مطهری رشت). 
شش نمایشگاه «روزی روزگاری گی7ن»، درخرداد ماه سال 1390 فرهنگسرای 

اندیشه ی تهران

هفت: برپایی نمایشگاهی از آثار نقاشی خانم «چیبا میاموتو» هنرمند نقاش ژاپنی از 
طبیعت گی7ن در دفتر مجله ی دادگر (در جهت تعامل فرهنگی ملت های ایران و ژاپن) 

در نوروز 1392.

• نمایشگاه ها در خارج از ایران

یک: نمایشگاه عکس ها و اسناد تاریخی شمال ایران (تحت عنوان: "گی7ن") در گالری 
نیکو�س ف7مل پاریس (کشور فرانسه) در روزهای 15 و 16 و 17 و 18 سپتامبر 

201 می7دی. 
دو: نمایشگاه عکس ها و اسناد "گی7ن" در سالن نمایشگاهی شهرداری بولونیا 

کشور ایتالیا) در روز 7 اکتبر 2012 می7دی. 
سه: نمایشگاه عکس ها و اسناد "گی7ن" در شهر ونیز (کشور ایتالیا) در روز 8 اکتبر 

201 می7دی. 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چهار: نمایشگاه عکس ها و اسناد "گی7ن" در سالن «آ ب اف» شهر استکهلم (کشور 
وئد) در روز 12 اکتبر 2012 می7دی. 

پنج: نمایشگاه عکس ها و اسناد "گی7ن" در سالن اجتماعات مهمانسرای دانشگاه 
هامبورگ (کشور آ�ان) در روز 20 اکتبر 2012 می7دی.

شش: نمایشگاه عکس ها و اسناد "گی7ن" در مرکز فرهنگی پوریا، واقع در شهر 
وسلدورف (کشور آ�ان) در روزهای 26 و 27 اکتبر 2012 می7دی.  

هفت: نمایشگاه عکس ها و اسناد "گی7ن" در گالری کورت یارد ُدبی (کشور امارات) 
ر روز دوازدهم دسامبر 2012 می7دی.  

هشت: نمایشگاه عکس ها و اسناد "گی7ن" مرکز فرهنگی – هنری گوگل اُستل شهر 
ی7ن (کشور ایتالیا) در روز چهارم آگوست 2013 می7دی. 

نُه: نمایشگاه عکس ها و اسناد "گی7ن" در گالری سیحون ُلس آنجلس (کشور آمریکا) 
در روزهای 26 و 29 و 30 اکتبر 2013 می7دی.

سخنرانی ها در داخل ایران:

ـ سخنرانی در آیین گشایش نمایشگاه صد سال فرهنگ گی7ن (درباره ی تاریخ فرهنگ 
ی7ن)؛ در سالن صنایع دستی رشت؛ اردیبهشت 1387. 

ـ سخنرانی در آیین اختتامیه ی نمایشگاه صد سال فرهنگ گی7ن (درباره ی زندگی 
نان تاریخ ساز گی7ن)؛ در سالن صنایع دستی رشت؛ اردیبهشت 1387 

ـ سخنرانی در آیین رونمایی جلد اول کتاب پیشگامان فرهنگ گی7ن (در خصوص 
گی7ن شناسی) ـ در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رشت ـ 

یر 1387. 
ـ سخنرانی در آیین رونمایی جلد دوم کتاب پیشگامان فرهنگ گی7ن (در خصوص 

گی7ن شناسی) ـ در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رشت ـ 
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یر 1388. 
ـ سخنرانی در همایش عصر گی7نی (درباره ی تاریخ فرهنگ و هنر گی7ن) ـ در 

رهنگسرای اندیشه ی تهران ـ خرداد 1391. 
ـ سخنرانی در آیین پاسداشت چهارمین سال تاسیس مجله دادگر ـ تا�ر ضیافت رشت 

 مهر 1391.  
ـ سخنرانی در همایش عصر گی7نی (درباره ی تاریخ فرهنگ و هنر گی7ن) ـ در سالن 

اجتماعات بانک ملی شعبه ی مرکزی رشت ـ خرداد 1392.

سخنرانی های خارج از کشور:

ـ سخنرانی در همایش «گی7ن» در یکی از سالن های شهرداری شهر بولونیا (کشور 
یتالیا) ـ 7 اکتبر 2012 می7دی. 

ـ سخنرانی در همایش «گی7ن» در شهر ونیز (کشور ایتالیا) ـ 8 اکتبر 2012 
ی7دی. 

ـ سخنرانی در همایش «گی7ن» در سالن «آ. ب. اف» شهر استکهلم (کشور سوئد) ـ 
1 اکتبر 2012 می7دی. 

ـ سخنرانی در همایش «گی7ن» در سالن اجتماعات دانشگاه هامبورگ (کشور آ�ان) 
ه دعوت کلوپ دانش آموختگان ایرانی دانشگاه هامبورگ ـ 20 اکتبر 2012 می7دی. 

ـ سخنرانی در «شب گی7ن»؛ مرکز فرهنگی پوریا، در شهر دوسلدورف (کشور آ�ان) 
ر روزهای 26 و 27 اکتبر 2012 می7دی. 

ـ سخنرانی در همایش «گی7ن» در گالری کورت یارد ُدبی (کشور امارات) در روز 
وازدهم دسامبر 2012 می7دی. 

ـ سخنرانی در همایش « شب گی7ن» در شهر تورین (کشور ایتالیا) در روز سوم 
گوست 2013 می7دی (به عدوت انجمن فرهنگی ایتالیا و ایران). 

ـ سخنرانی در نشست «گی7ن» در کافه نادری شهر نیویورک ـ شانزدهم سپتامبر 
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201 می7دی. 
ـ سخنرانی در همایش «شب گی7ن» در سالن اجتماعات دانشگاه مریلند (کشور 
آمریکا) به دعوت انستیتو مطالعات ایرانی روشن دانشگاه مریلند و بنیاد فرهنگی 

ماوند در مریلند ـ 22 سپتامبر 2013 می7دی. 
ـ سخنرانی در نشست شب گی7ن (با عنوان: سهم مردم گی7ن در شکل گیری مدرنیته 

ی ایرانی) ـ کانون سخن؛ شهر سانتا مونیکا (ُلس انجلس) آمریکا؛ 7 اکتبر 2013 
می7دی.

برخی از تقدیرنامه های داخلی و خارجی:

 اخذ چندین عنوان تقدیرنامه از جشنواره های مطبوعات سال های مختلف  
 تقدیرنامه ی گالری نیکو�س ف7مل؛ پاریس (فرانسه)؛ 20/09/2012 

 تقدیرنامه ی انجمن ایرانیان بولونیا (ایتالیا)؛ 09/10/2012 
ـ تقدیرنامه ی خانم «میله نا نالدی»، شهردار بخش مرکزی (منطقه ی سان ویتالیه) 

ولونیای ایتالیا؛ 10/10/2012 
ـ تقدیرنامه (بیانیه ی مطبوعاتی) کمیسیون صلح و حقوق بشر شهرداری فلورانس 

(ایتالیا)؛ 10/10/2012

تولیدات فرهنگی دیگر

یلم «تا آخرین نفس هایم» (ُمستندی درباره ی پیشگامان فرهنگ گی7ن)؛ سال 1386 
یلمی به یاد فرهنگیان گی7ن (با همکاری راش فیلم گی7ن)؛ سال 1387. 

یلم چهارمین سال تاسیس مجله ی دادگر؛ سال 1391 
گی7ن جان (مجموعه ی عکس ها و کلیپ های گی7ن)؛ اکتبر 2013 می7دی در آمریکا
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