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 وس ی مشترک دانشگاه تهران و موسسه کنفوس یاساسنامه مرکز پژوهش

 . مقدمه1ماده 

فی قرارداد  پایه  بر  پژوهشی  مرکز  میاین  نامیده  دانشگاه  اختصار  به  که  تهران  دانشگاه  موسسه مابین  مرکزی  دفتر  و  شود 

های افزایش شناخت از کشور چین با  شود، با هدف کلی توسعه پژوهش در زمینهبان نامیده میکنفوسیوس که به اختصار هان

ادبیات، مطالعات در حوزه   با همکاری دانشگاه یونمحوریت زبان و  انسانی و چین شناسی  به اختصار فرهنگی، علوم  نان که 

گردد. مرکز پژوهشی مشترک دانشگاه تهران و  ها و امکانات دانشگاه تأسیس میگیری از تواناییشود و بهرهنان نامیده مییون

ود جزو مراکز پژوهشی تقاضا محور )نوع ش( که در این اساسنامه به اختصار مرکز خوانده میUTCIJRCموسسه کنفوسیوس )

بان  نان و هانهای مادی و تخصصی یونهای علمی، پژوهشی و تخصصی دانشگاه و پشتیبانیباشد و با پشتیبانیسوم( دانشگاه می

 کند.در دانشگاه فعالیت می

   اهداف. 2ماده 

 های داخل و خارج کشور؛  گاههای زبان چینی در دانشهای منجر به تولید محتوی با گروهتوسعه فناوری و نوآوری 2-1

 پژوهی؛  پذیری مرتبط با زبان و ادبیات چینی، مطالعات ترجمه و مطالعات فرهنگی و چینوری و رقابتافزایش بهره 2-2

های روابط فرهنگی و ادبی ایران و چین، مطالعات ترجمه و ترجمه های مورد نیاز در زمینهسازی پروژهتعریف، اجرا و تجاری  2-3

 ؛  ادبی

 ها و مراکز علمی چین با استفاده از بستر مرکز؛  المللی با دانشگاهکمک به توسعه روابط و تعامالت خارجی و بین 2-4

 مشارکت در تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقای مطالعات چین شناسی در ایران؛  2-5

 ت ی و مامور فیوظا. 3ماده 



بان با  های حائز شرایط برای اخذ حمایت مالی به هانی و معرفی پروژهاهای کاربردی و توسعهمدیریت و انجام پژوهش  3-1

 ( در ایران CCSPهای )فعال نمودن برنامه

 های مورد نیاز مربوط به ایران و چین ایجاد ارتباطات علمی مستمر با موسسات دانشگاهی و بین المللی در حوزه 3-2

 های مرکز؛  های مرتبط با فعالیتور در زمینههمکاری با سایر مراکز پژوهشی و آموزشی فعال کش 3-3

 ها و تالیف کتب دانشگاهی آموزش زبان چینی و معرفی چین؛  ها ، همایشبرگزاری کنفرانس 3-4

 های آموزشی و تخصصی کوتاه مدت؛  برگزاری دوره 3-5

 ای تخصصی مرتبط؛ ارائه خدمات مشاوره 3-6

 . ارکان 4ماده 

 باشد. علمی می ارکان مرکز شامل هیئت امناء، رئیس و شورای 

 کزمر امناء أتیه. 5 ماده 

 باشد:  ترکیب هیئت امنای مرکز به شرح زیر می

 رئیس یا نماینده رئیس دانشگاه تهران )رئیس هیئت امناء(؛  5-1

 نان )نایب رئیس(؛  رئیس یا نماینده رئیس دانشگاه یون 5-2

 الملل دانشگاه تهران؛معاون بین 5-3

 معاون پژوهشی دانشگاه تهران؛  5-4

 نان؛ملل دانشگاه یونالمعاون بین 5-5

 رئیس اداره موسسه کنفوسیوس دانشگاه یون نان؛  5-6

 رئیس مرکز )دبیر(؛  5-7

 بان؛  مدیر معرفی شده از طرف هان 5-8

 . گرددنان به صورت یکسال در میان برگزار میهای تهران و یون. جلسه هیئت امنا به میزبانی دانشگاهتبصره

 امناء  اتیه ارات یو اخت فیوظا. 6ماده 



 : وظایف و اختیارات هیئت امنای مرکز در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه عبارت است از

 گاه های کالن مرکز به منظور ارائه به هیئت امنای دانشهای کلی و برنامهتصویب سیاست 6-1

 های اساسی مرکز ها، راهبردها و خط مشیتعیین و تصویب برنامه 6-2

 های پژوهشی موجود های پژوهشی جدید با انحالل بخشایجاد بخش 6-3

 های مالی و ترازنامه ساالنه  تصویب بودجه مرکز و صورت حساب 6-4

 سه و هیئت امنای دانشگاهپیشنهاد تغییر و اصالح مواد اساسنامه مرکز برای تصویب در هیئت رئی 6-5

 اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تامین و جذب منابع مالی مورد نیاز  6-6

 های اداری، مالی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه  تصویب دستورالعمل 6-7

 اتخاذ تصمیم در باره سایر موضوعات  6-8

 مرکز   رئیس. 7ماده 

مرکز، با حکم    یامنا   ئت یه  سیدانشگاه و رئ  یمشترک معاون پژوهش  شنهادیدانشگاه با پ   یعلم   ئتی ه  یاعضا  ن یمرکز از ب  سیرئ

بان  هان  یبا معرف  ی ن یچ  ر یبالمانع است. مد  ی بعد  ی هادوره  یبرا  یو انتخاب و   شود یسال منصوب م   3مدت    یدانشگاه برا  سیرئ

 ست. با موافقت دانشگاه بالمانع ا ی دوره بعد  یبرا یسال منصوب و انتصاب مجدد و 2مدت  یو با موافقت دانشگاه تهران برا

  سیرئ  یبان، با موافقت و امضاشده از طرف هان  نیمرتبط با بودجه تام  ییاجرا  یهاو درخواست  ماتیتصم  .تبصره

 بود.معتبر خواهد  ین یچ  ریمرکز و موافقت مد

  مرکز رئیس وظایف. 8ماده 

 مرکز و دانشگاه  یامنا  ئتیمصوبات ه یاجرا 1-8

 امناء  ئتی مصوب ه یهایاداره مرکز در چارچوب ساختار، برنامه ها، راهبردها و خط مش 2-8

 مرکز و صدور احکام مربوطه طبق مقررات  یی مسئوالن اجرا گریواحدها و د رانیانتخاب معاون، مد 3-8

 مرکز  یامنا  ئتیه بیو تصو یبررس یو ارائه برا انهیبودجه و تراز سال  می تنظ 4-8

 ی پژوهش ی هاها و پروژهارائه خدمات و جذب طرح یبرا  یی اجرا یها و سازمان ی ارتباط با موسسات علم یبرقرار 5-8

 مصوبات و مقررات دانشگاه در چارچوب  یالملل نیارتباطات ب یبرقرار 6-8

 دانشگاه   یامنا ئتیو مقررات مربوط مصوب ه  هااستیاهداف مرکز در چارچوب س  شبرد ی پ یانعقاد قرارداد برا 7-8



 مرکز . شورای علمی9ماده 

و تأیید    یبررس   ،یپژوهش   یهاها و پروژهطرح  ن یموضوعات و عناو  بیها، تصوتعیین اولویت  ،یمرکز با هدف بررس  ی علم  یشورا

 :ردیگیشکل م   ریز بیپژوهشگران با ترک   یعلم ت یصالح د ییو تا یو بررس  یالملل نیو ب یداخل  یهایهمکار 

 شورا؛  سی مرکز به عنوان رئ سیرئ 1-9

 دانشگاه؛  یخارج  ات یها و ادبدانشکده زبان  سیرئ 2-9

 نان؛ونی ی نفر خبره با معرف کی 3-9

  معاون مرکز؛ 4-9

  دانشگاه؛ یمعاون پژوهش یفدانشگاه با معر  یعلم ئتی نفر از اعضاء ه کی 5-9

 دانشگاه؛  ی نیرشته زبان چ   یعلم ئتی ه ینفر از اعضا ک ی  6-9

 مرکز؛  یپژوهش  یها مدیران بخش 7-9

 .شودیسال صادر م  3مدت  یبرا یعلم  یشورا س یشورا توسط رئ  یفیحق  یاحکام اعضا  .تبصره

 یپژوهش  یبخش ها . 10ماده 

 :باشدیم  ریز ی پژوهش  یهابخش یمرکز دارا

  ؛ینی چ اتیبخش زبان و ادب -1

 ؛ یبخش فرهنگ و علوم انسان  -2

 ؛ ین یسطح زبان چ یهابخش آزمون -3

  یشورا بیمرکز و تصو س یرئ شنهاد یبه پ  یپژوهش  یها بخش یمرکز، اعضا ل یظرف سه ماه پس از تشک .تبصره

 .شوندیم ن ییتع ی علم

 ی و استخدام یمال  ، یمقررات ادار .11ماده 

 .مصوب دانشگاه است  ی هانامه نیمرکز مطابق مقررات و آئ  یمال  ی امور ادار 1-11

 نی به طرف   ی در مرکز به طور مساو  یپژوهش   یهاها و طرحپروژه  یکسب شده از اجرا  یفکر  یها ییدارا  یمالکیت معنو 2-11

 .ردیگ یتعلق م

مرکز تا    س یرئ  د یی شده توسط مرکز و با امضا و تا  ن ییدر قالب تع  د یبا  انهی بودجه سال  صیبه منظور تخص  یبرنامه کار  3-11

 .شود لیبان ارسال و مدارک آن به دانشگاه تحوسامانه بودجه به هان قیپانزدهم سپتامبر هر سال از طر

 .شود یم نیمرکز تام  ی و پژوهش ی به اهداف علم لیبان به منظور نمرکز از طرف هان انهیبودجه سال  4-11



 .کنند   یبه عنوان عضو وابسته با مرکز همکار توانندیدانشگاه م  ی علم  ئت یه ی بوده و اعضا یعلم ئتیمرکز فاقد عضو ه 5-11

از محل   یکی زیف   ی و فضا  یانسان  یرویآن اعم از ن  یهانهیهز  هیو کل  شودیبه صورت خودگردان اداره م  یمرکز از نظر مال   6-11

 .شودیم ن یحاصله تام یدرآمدها

 . انحالل  12ماده 

 شود؛ یدانشگاه منحل م  ی امنا اتیه بیدانشگاه و تصو  سه یرئ ئت یامنا مرکز، موافقت ه ئت یه شنهادیمرکز با پ 1-12

 ن ی نامه منعقد شده ببر اساس ضوابط دانشگاه و تفاهم  ونید  هیمرکز پس از تسو   یهاییدر صورت انحالل، اموال و دارا  2-12

 . شودیم ف یتکل نییبان تعدانشگاه و هان

 به تصویب هیئت امنای دانشگاه تهران رسید. 04/12/98 تبصره در تاریخ 4ماده و   13این اساسنامه در  . 13ده ما

 


