باسمه تعالی

شیوه نامه شورای پژوهشی بنیاد بین المللی فرهنگی وهنری امام رضا

(علیه السالم)

مقدمه:
به منظور گسترش فرهنگ منوررضوی وایجاد جریان پویا درحوزه بسط وگسترش معارف رضوی درداخل
وخارج کشور و درراستای انجام وظایف بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (علیه السالم )
مندرج درماده  6 - 10 ، 6 - 7 ، 6- 5 ، 6 - 4 ، 6 - 1و  6 - 15اساسنامه بنیاد ،
شورای پژوهش ی بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (علیه السالم ) به شرح زیر تشکیل می شود .

ماده  -1ارکان شورای پژوهشی
شورای پژوهشی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
 1-1مدیرعامل بنیاد (رئیس شورا)
 1-2معاون پژوهشی بنیاد (دبیرشورا)
 1-3مدیران گروه های پژوهشی (درصورت تشکیل)
 1-4سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها یاپژوهشگاهها یا موسسات آموزش عالی یا پژوهشی
(با سابقه پژوهشی و مرتبط با پژوهشهای موسسه) به پیشنهاد معاون پژوهشی و تصویب مدیر عامل
 1-5سردبیر فصلنامه فرهنگ رضوی
 1-6نماینده پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
 1-7نماینده بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
احکام هریک از اعضا به پیشنهاد مدیر عامل بنیاد و تصویب هیئت مدیره به مدت دو سال صادر می شود و قابل تمدید است.

ماده  -2وظایف واختیارات شورای پژوهشی
 2-1تعیین اهداف ،رسالت ،چشم انداز ،راهبردهای پژوهشی
 2-2تعیین اولویت های پژوهشی ازطریق نیازسنجی وتعامل با کارگروه پژوهشی جشنواره بین المللی امام رضا (علیه السالم)
 2-3تصویب طرح ها و برنامه های پژوهشی پیشنهادی به بنیاد
 2-4نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح های پژوهشی
 2-5نظارت بر انتشار کیفی نشریه های پژوهشی بنیاد
 2-6تصویب عناوین و نظارت بر همایش های پژوهشی
 2-7تشکیل گروه های پژوهشی موردنیاز
 2-8تدوین و برنامه ریزی رشته های معارف رضوی
 2-9تعیین خط مشی بنیاد برای ارتباط علمی و پژوهشی با سایر مراکز آموزشی _ پژوهشی
 2-10بررسی و تصویب سفرهای علمی کوتاه و بلند مدت
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ماده  -3دبیرخانه شورا
دبیرخانه شورا که وظیفه تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات شورا را بر عهده دارد زیر نظر معاون پژوهشی بنیاد تشکیل و به وظایف ذیل خواهد پرداخت ؛
 3-1دریافت طرح ها و برنامه های پژوهشی برای طرح در جلسات شورا
 3-2انعکاس نظرات شورا به صاحبان طرح ها و برنامه های پژوهشی برابر ساز و کار تعریف شده در بنیاد
 3-3پیگیری تشکیل جلسات بر اساس دوره های زمانی تعیین شده
 3-4ابالغ به موقع مصوبات بر اساس سازوکارهای تعریف شده در بنیاد

ماده  -4دوره زمانی تشکیل جلسات و نحوه تصمیمات شورا
 4-1جلسات شورا ماهی یکبار تشکیل می شود و در صورت ضرورت با تشخیص معاون پژوهشی و یا درخواست
مدیرعامل بنیاد به صورت فوق العاده تشکیل خواهد شد.
 4-2تصویب طرح ها و برنامه ها شورا پس از مذاکره و تبادل نظر با جمع بندی مدیرعامل قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.

ماده  -5این شییوه نامیه در  5میاده در جلسیه ی هییات علمیی بنییاد میور 1393/03/29
تدوین و در جلسه بیست و چهارم هیات مدیره بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (علیه السیالم)
مور  1393/08/03به تصویب رسیده است.

بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا
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(علیه السالم)

