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 ریمی روسک ادیمشترک دانشگاه تهران و بن یاساسنامه مرکز پژوهش

 . مقدمه1ماده 

های گسترش زبان و ادبیات روسیه مطالعات فرهنگی تطبیقی بین  توسعه پژوهش و فناوری زمینهاین مرکز پژوهشی با هدف  

شود و دانشگاه تهران که به اختصار  « نامیده میمیرروسکی میر روسیه که به اختصار »ایران و روسیه با مشارکت بنیاد روسکی

نامیده میدانشگاه» می«  تأسیس  پژوهشی که  شود،  مرکز  این  اختصار  گردد.  به  اساسنامه  این  از  خوانده می  مرکز در  شود 

تهران می دانشگاه  )نوع دوم(  تقاضا محور  پژوهشی  پشتیبانیمؤسسات  با  و  و باشد  دانشگاه  تخصصی  و  پژوهشی  علمی،  های 

 نماید.  میر در دانشگاه تهران فعالیت میهای مادی و تخصصی روسکیپشتیبانی

   اهداف. 2ماده 

 روسیه های زبان روسی و مطالعات . ایجاد روابط علمی مؤثر منجر به تولید محتوا در زمینه1

 های مرتبط با زبان و ادبیات روسی، مطالعات ترجمه و مطالعات فرهنگی . برگزاری مجامع، سمینارها و همایش۲

های روابط فرهنگی و ادبی ایران و روسیه، مطالعات ترجمه و ترجمه  های مورد نیاز در زمینهسازی پروژه. تعریف، اجرا و تجاری٣

 ادبی

 های برتر ایران و روسیة ها و مراکز علمی روسیه و همکاری با دبیرخانه اجالس دانشگاهشگاه. کمک به توسعه روابط با دان4

 مرکز ت ی و مامور فیوظا. 3ماده 

 ای های کاربردی و توسعه. مدیریت و انجام پژوهش1

 المللی . ایجاد ارتباطات علمی مستمر با موسسات ملی و بین۲

 های مرکزط با فعالیتهای مرتب . همکاری با سایر مراکز پژوهشی و آموزشی فعال کشور در زمینه٣



 ای و بین المللی مدت در سطوح ملی، منطقههای آموزشی تخصصی کوتاهها و دورهها، همایش. برگزاری کنفرانس4

 ای تخصصی مرتبط . ارائه خدمات مشاوره5

 مرکز  . ارکان4ماده 

 باشد. می  مناء، رئیس مرکز و شورای علمی هیئت اارکان مرکز شامل 

 مرکز امناء أتیه. 5 ماده 

 باشد:ترکیب هیئت امنای مرکز به شرح زیر می

 . رئیس دانشگاه یا نماینده ایشان از میان یکی از معاونان دانشگاه مندرج در بندهای زیر )رئیس هیئت امنا( 1

 الملل دانشگاه . معاون بین۲

 . معاون پژوهشی دانشگاه ٣

 . معاون آموزشی دانشگاه 4

 . رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه  5

 ها و ادبیات خارجی دانشگاه . رئیس دانشکده زبان6

 . رئیس مرکز )دبیر( 7

 های برتر ایران و روسیه دبیر اجالس دانشگاه. 8

 . دو نفر خبره دانشگاهی به انتخاب رئیس و حکم دانشگاه برای مدت چهار سال 9

 مرکز امناء اتیه ارات یو اخت فیوظا. 6ماده 

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

 های کالن مرکز به منظور ارائه به هیات امنای دانشگاه های کلی و برنامه. تصویب سیاست1

 های اساسی مرکز های راهبردها و خط مشی. تعیین و تصویب برنامه۲

 ای پژوهشی موجود ههای پژوهشی جدید یا انحالل بخش. ایجاد بخش٣

 های مالی و ترازنامه ساالنه  . تصویب بودجه مرکز و صورت حساب4

 . پیشنهاد تغییر و اصالح مواد اساسنامه مرکز برای تصویب در هیئت رئیسه و هیات امنای دانشگاه 5

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



 ، مالی در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه  های اداری. تصویب دستورالعمل7

 . اتخاذ تصمیم در باره سایر موضوعات 8

 مرکز   رئیس. 7ماده 

سال منصوب   ٣رئیس مرکز از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه به پیشنهاد رئیس هیئت امنا و حکم رئیس دانشگاه برای مدت 

 های بعدی بالمانع است.و انتصاب مجدد وی برای دوره

 مرکز رئیس وظایف. 8ماده 

 امنای مرکز و دانشگاه  . اجرای مصوبات هیئت1

 های مصوب هیئت امناء مشیها، راهبردها و خط. اداره مرکز در چارچوب ساختار، برنامه۲

 . انتخاب معاون، مدیران واحدها و دیگر مسئوالن اجرایی مرکز و صدور احکام مربوطه طبق مقررات  ٣

 ت امنای مرکز  . تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارائه آن برای بررسی و تصویب هیئ4

 های پژوهشی ها و پروژههای اجرایی برای ارائه خدمات و جذب طرح. برقراری ارتباط با موسسات علمی و سازمان5

 المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه  . برقراری ارتباطات بین6

 ها و مقررات مربوط مصوب هیئت امنای دانشگاه . انعقاد قرارداد برای پیشبرد اهداف مرکز در چارچوب سیاست7

 مرکز . شورای علمی9ماده 

های پژوهشی، بررسی و تایید  ها و پروژهها، تصویب موضوعات و عناوین طرحشورای علمی مرکز با هدف بررسی، تعیین اولویت

 گیرد:صالحیت علمی پژوهشگران با ترکیب زیر شکل می المللی و بررسی و تایید های داخلی و بینهمکاری

 . رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا 1

 . یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه با معرفی معاون پژوهشی دانشگاه  ۲

 . یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه با معرفی معاون آموزشی دانشگاه  ٣

 الملل دانشگاه ین. یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه با معرفی معاون ب4

 های پژوهشی مرکز . مدیران بخش5

 شود.سال صادر می ٣احکام اعضای حقیقی شورا توسط رئیس شورای علمی برای مدت  تبصره:

 یپژوهش  یبخش ها . 10ماده 

 باشد: های پژوهشی زیر میمرکز دارای بخش

 . بخش مطالعات فرهنگی و تاریخ روابط ایران و روسیه 1

 . بخش مطالعات ترجمه و ترجمه ادبی ۲



 روسیه(  -ش ادبیات تطبیقی )ایران . بخ٣

های پژوهشی به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب شورای  : ظرف سه ماه پس از تشکیل مرکز، ترکیب اعضای بخشتبصره

 شود.پژوهشی مرکز مشخص می

 ی و استخدام یمال  ، یمقررات ادار .11ماده 

 های مصوب دانشگاه است . امور اداری مالی مرکز مطابق مقررات و آئین نامه1

. ٣گیرد  تعلق می  های پژوهشی در مرکز به طور مساوی به طرفین ها و طرحاجرای پروژههای فکری کسب شده از  ، دارایی۲

 شود. می میر روسیه تأمینمنابع مالی مرکز از طریق قراردادهای پژوهشی و حمایت مالی سالیانه بنیاد روسکی

 همکاری کنند.  و وابسته با مرکز توانند به عنوان عض. مرکز فاقد عضو هیئت علمی بوده و اعضای هیئت علمی دانشگاه می4

فیزیکی از محل   های آن اعم از نیروی انسانی و فضای شود و کلیه هزینه. مرکز از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می5

 .شوددرآمدهای حاصله تامین می

 . انحالل  12اده م

 شود. می با پیشنهاد هیئت امنا مرکز، موافقت هیئت رئیسه دانشگاه و تصویب، هیات امنای دانشگاه منحل . مرکز 1

منعقد شده بین دانشگاه   های مرکز پس از تسویه دیون بر اساس ضوابط دانشگاه و تفاهم نامه. در صورت انحالل، اموال و دارایی۲

 .شودمیر تعیین تکلیف میو روسکی

 به تصویب هیئت امنای دانشگاه تهران رسید. 04/1۲/98 تبصره در تاریخ ۲ماده و   1٣این اساسنامه در  . 13ده ما

 


