
 "مراغه شناسیبنیاد اساسنامه  "

 ) دانشگاه مراغه(

 فصل اول: کلیات

 ،دانشگاه مراغه و رفع فقدان فعالیت های پژوهشی و اجتماعی به منظور تحقق بخشی از رسالت و وظایف پژوهشی

در زمینه پیشینه تاریخی و فرهنگ شهرستان مراغه و قلمرو فرهنگی و تاریخی آن در مناطق مجاور،  فرهنگی و هنری

ین اساسنامه به مراغه شناسی که در ا بنیاد، دانشگاه مراغههسته مرکزی بنیاد مراغه شناسی  اساس مصوبهبر 

 نامیده می شود تاسیس و امور آن طبق مفاد این اساسنامه اداره خواهد شد. بنیاداختصار 

 ف کلی: اهدا1ماده

در زمینه های مرتبط با تاریخ، فرهنگ، دین، هنر، معماری و  ی، فرهنگی و هنریپژوهشعلمی، انجام فعالیت های 

هنرمندان مراغه و همچنین تالش ن و ادیبا ،مشاهیر مراغه در اعصار مختلف و ارتقاء توان علمی و عملی پژوهشگران

 و برگزاری محافل علمی، فرهنگی و هنری با محوریت مراغه  یافته ها انتشاردر راستای 

 : محل فعالیت2ماده

 1151518555کد پستی  به ، دانشگاه مراغهمیدان مادر، بلوار پروفسور قنادیواقع در شهر مراغه،  بنیاد محل فعالیت

 می باشد.

 : اهداف3ماده

بنیادی،  انجام پژوهش های های تحقیقاتی و پژوهشی با توجه به قابلیت های موجود ،بررسی، شناسایی و رفع نیاز -5

طقه و در من تاریخ، دین، ادبیات، هنر، معماری و مشاهیر مراغهفرهنگ، کاربردی و توسعه ای در زمینه های مرتبط با 

 سایر نقاط جهان

 تاریخ، دین، ادبیات، هنر، معماری و مشاهیر مراغهفرهنگ، انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در ارتباط با   -2



مراکز علمی و در حمایت و سفارش پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی مرتبط با موضوعات مراغه شناسی   -8

 پژوهشی و دانشگاهها

مانهای دخیل در امور فرهنگی شهر از جمله اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، ادارات وساز باارتباط فعال و سازنده  -4

سازمانهای مردم نهاد فعال در مراغه و اخذ برنامه ها و  گری، شهرداری، محیط زیست و...ومیراث فرهنگی و گردش

گاه ها، موسسات و و همکاری با سایر دانش ایده ها و تالش در راستای اجرایی نمودن آنها با مشارکت این سازمان ها

 نهادهای علمی و فرهنگی ایران و خارج کشور در چارچوب ضوابط و مقررات برای پیشبرد اهداف و وظایف بنیاد

 آن ،فرهنگی و هنریمراغه شناسی و افزایش روزافزون غنای علمی بنیادراه اندازی پایگاه اینترنتی   -1

 "موزه دانشگاه مراغه"با عنوان  آرشیو مراغه شناسیراه اندازی و مدیریت کتابخانه، مرکز اسناد و   -6

 برنامه ریزی و تامین امکانات پذیرش دانشجو در رشته ها و گرایش های مربوط به مراغه شناسی  -7

 و دستاوردها و امکانات  برگزاری نمایشگاه های علمی و فرهنگی مراغه شناسی در جهت انعکاس توان مندی ها  -1

 بنیاد

تاریخ، دین، فرهنگ، مرتبط با  یامکانات و زمینه های الزم برای برنامه ها و طرح های پژوهش نودفراهم نم  -9

 ادبیات، هنر، معماری و مشاهیر مراغه

ارائه راهکارهای مناسب در زمینه کاربردی نمودن یافته های پژوهشی در زمینه های مختلف با موضوع مراغه   -51

 شناسی

در قالب کتب، نشریات و مقاالت علمی و پژوهشی و مراجع الکترونیکی با  های پژوهشیاشاعه و انتشار یافته   -55

 محور موضوعی مراغه شناسی

 در دانشگاه مراغه بنیادفضای آموزشی، پژوهشی مرتبط با  ایجاد و توسعه و تجهیز  -52

، سمینارهای علمی، برنامه های مختلف فرهنگی و هنری و بین المللی ملیبرگزاری همایشهای محلی، منطقه ای،   -58

 و نکوداشت و بزرگداشت مشاهیر مراغه بنیاددر ارتباط با اهداف و وظایف  و مناسبتی



  بنیاد: نمودار سازمانی 4ماده

 

 ش یا افزایش یابد.کاهکمیته های تخصصی با توجه به پیشبرد اهداف با پیشنهاد هسته مرکزی میتواند تعداد -5تبصره*



 : ارکان 4-1

 رئیسالف( 

 ب( نایب رئیس

  دبیر (ج

  هسته مرکزی د(

 دبیرخانهف( 

 ی تخصصیکمیته ها( ه

 : رئیس 4-2

تاریخ رهنگ، فسوابق آموزشی، پژوهشی مرتبط با به  از بین اعضای هیات علمی برجسته دانشگاه و با توجه بنیادرئیس 

و با تشخیص و حکم رئیس دانشگاه مراغه به مدت معین منصوب میشود و انتخاب و خصوصا با موضوع مراغه شناسی 

 در غیر اینصورت رئیس دانشگاه بعنوان رئیس بنیاد شناخته می شود. مجدد وی بالمانع می باشد.

 : وظایف رئیس 4-3

 برای انجام هرچه بهتر امور در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات آن بنیاداداره و هدایت   -

 صدور احکام مربوطه به ریاست دانشگاه جهت اعضای هسته مرکزی پیشنهاد  -

 هسته مرکزی بنیادتصویب با  ی تخصصیانتصاب اعضای کمیته ها -

 ررات مصوبدر چارچوب ضوابط و مق بنیادامضای قراردادها و اسناد مالی و اداری   -

 به هسته مرکزی جهت تصویب و ارائه به ارکان دانشگاهو پیشنهاد بودجه ساالنه بنیاد تنظیم تهیه و  -



ان و ارایه به هسته مرکزی جهت تصویب و ارائه به ارک بنیادتهیه و پیشنهاد طرح تشکیالت و آیین نامه های داخلی   -

 دانشگاه

سات کاری های علمی و تحقیقاتی با موسارتباط و ارائه پیشنهاد همایجاد زمینه های الزم جهت برقراری  -

  ، فرهنگی و هنریپژوهشی،آموزشی

 مرتبط، جلسات هسته مرکزی و کمیته های تخصصی )بنا به صالحدید(شرکت در جلسات  -

 به رئیس دانشگاه جهت صدور حکم مربوطه بنیادمدیر مسئول مجله علمی تخصصی پیشنهاد  -

و  دبنیانزد مراجع اداری و دارای صالحیت و نظارت بر حسن اجرای مقررات حقوقی در  بنیادنمایندگی حقوقی  -

 پاسخگویی در برابر قانون

 منطقهو عموم مردم  به مراجع ذیربط بنیادارائه گزارش عملکرد  -

 : دبیر4-4

 نظارت بر حسن اجرای طرح های پژوهشی، فرهنگی و هنری بنیاد -

 بر فعالیت های کمیته های تخصصینظارت  -

 نظارت بر راه اندازی وتهیه و تنظیم و پیگیری حسن انجام کار کتابخانه، پایگاه اینترنتی بنیاد و انتشارات  -

 و ارایه گزارش کار کمیته های تخصصی جلسات دستور تهیهجلسات بنیاد و  برنامه ریزی -

 هسته مرکزی : 4-5

 هسته مرکزی متشکل از:

 بنیاد رئیس .5

وان رئیس بنیاد بعن در غیر اینصورت خود رئیس دانشگاهخواهد بود. انتصاب رئیس دانشگاه انتخاب و با رئیس بنیاد 

 محسوب می گردد.



 نائب رئیس بنیاد .2

 می گردد.وب رئیس دانشگاه منصبا پیشنهاد رئیس بنیاد و حکم  بنیاد هسته مرکزینائب رئیس بنیاد از میان اعضای 

  دبیر بنیاد.8

 ی گردد.مرئیس دانشگاه منصوب و حکم رئیس بنیاد  با پیشنهادبنیاد  هسته مرکزیدبیر بنیاد از میان اعضای 

 اعضای حقوقی. 4

اعضای حقوقی بنیاد متشکل از معاون اداری و مالی، معاون یا مدیر پژوهشی، معاون یا مدیر فرهنگی و مدیر روابط 

 دانشگاه منصوب می گردد.با حکم رئیس عمومی دانشگاه 

 اعضای حقیقی . 1

نفر بوده که از میان پژوهشگران ، صاحبنظران ، هنرمندان دانشگاه بنا به  9اکثر و حد 1یاد حداقل اعضای حقیقی بن

 منصوب می گردد.رئیس دانشگاه  حکمرئیس بنیاد و  پیشنهاد

 ردد.رئیس دانشگاه منصوب می گحکم معرفی دبیر بنیاد و تایید رئیس بنیاد با با مسئول دبیرخانه  : 2* تبصره

 هسته مرکزی: وظایف و اختیارات  4-6

 با توجه به خط مشی دانشگاه بنیاد ، فرهنگی و هنریتهیه و تدوین سیاستهای پژوهشی و برنامه علمی  -

 مختلف پژوهشی، فرهنگی و هنری و کلیه برنامه ها و ایده های ارائه شده کمیته ها بررسی و تصویب طرح های   -

 نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح ها  -

 کمیته هاداوطلبان عضویت در  درخواستبررسی شناسایی ، معرفی و   -

داخل  ی و هنری، فرهنگآموزشی،هنری با سایر مراکز پژوهشی،فرهنگی وبرای ارتباطات علمی بنیادتعیین خط مشی   -

 و خارج کشور



 غیر مکتوب بنیادمکتوب و  محتویات نظارت بر انتشار   -

 بنیاد و اجرایی بررسی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی و پژوهشی  -

 وعبنیاد با دعوت از داوران صاحبنظرموضتخصصی وابسته به  کمیته هایبررسی و تایید گزارش های پژوهشی   -

 ویب آیین نامه های داخلیبررسی و تص  -

 و برنامه های بنیاد فعالیتتعیین اولویت های   -

 تصویب بودجه ساالنه بنیاد -

 تصویب طرح تشکیالت و آئین نامه های داخلی بنیاد -

 : مقررات عمومیدومفصل 

 منابع مالی :5ماده 

 اعم از اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای از محل: بنیادمنابع مالی 

 ردیف های ابالغی.  -5

 اعتبارات مصوب دانشگاه مندرج در موافقت نامه ها و بودجه های تفصیلی تنظیم شده.  -2

 هدایا و جوایز و ... اشخاص حقیقی و حقوقی. ،کمک ها  -8

 تامین میشود. 

از نظر مقررات مالی و معامالتی، مشمول آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و  بنیاد: 8تبصره

 پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

 تغییرات در اساسنامه: 6ماده 



ه مراغه امکان پذیر تایید رئیس دانشگاو با هسته مرکزی بنیاد  و تصویب هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد

 است.

 انحالل :7ماده 

 و تایید ریاست دانشگاه امکان پذیر است. هسته مرکزی بنیاد و تصویب با پیشنهاد بنیادانحالل 

لق به دانشگاه متع بنیاد، پس از انجام تعهدات و تسویه کلیه دیون، باقیمانده اموال و دارایی های بنیاددر صورت انحالل  

 مراغه خواهد بود.

 رسید.به تصویب   21/51/91تبصره در تاریخ   8ماده و  1فصل،  2این اساسنامه مشتمل بر  :8ماده 


