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 دانشگاه بیرجنداسناد و مفاخر اساسنامة تأسیس موزه و مرکز 

 
 

 مقدمه
صاحب یکی از نخستین شهر بیرجند ، ن نضج نگرفته بوداآن در ایر کنونیِکه هنوز دانشگاه به مفهوم  از اوان مشروطه

در . شودمحسوب می کشورآموزش نوین در  ارائۀشهری پیشگام در  از این رو،بوده و  (5821 مدارس جدید )مدرسۀ شوکتیه
به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و در  5511دانشگاه بیرجند در سال ادامۀ سابقۀ فرهنگی و آموزشی شهر بیرجند، 

علمی، و مدارک  اسناد خالء مرکزی که آموزش در شهر بیرجند سابقۀ طوالنیوجود با  .اندازی شدبا سه رشته راه 5511سال 
-می سارائه کند احسامندان ای منسجم برای استفادة پژوهشگران و سایر عالقهبه گونه رازشی و دانشگاهی ، آمویفرهنگ

لذا در راستای  پیگیری شود.شوکتیه راستین به عنوان فرزند توسط دانشگاه بیرجند  جا دارد این مهم رسدبه نظر می شود.
انتقال رسالت آن در پیگیری وظایف پژوهشی و آموزشی دانشگاه و دانشگاه بیرجند و به منظور تحقق  5141سند چشم انداز 

دانشگاه مفاخر و اسناد و مرکز ه موز»بازنمایی پیشینۀ خود، فراهم نمودن بستری برای دانش برای عموم جامعه و نیز 

 .شدبراساس این اساسنامه تأسیس خواهد  ،شودخوانده می «موزه»به اختصار  ، که«بیرجند

 

 : اهداف 1ماده 
و دانشگاهی بیرجند )در سطح  فرهنگی ،ایجاد و تقویت پیوستگی میان نسل جوان دانشگاهی با مفاخر و نخبگان علمی. 5-5

 در جامعۀ محلی نفس و خودباوری در میان نسل جواناعتماد به ۀتقویت روحی ایران و خارج از کشور( با هدف
همسازی دانش و فرهنگ از طریق بازنمایی سجایای اخالقی و سلوک رفتاری تعامل و نتایج و ترویج  . کمک به ارایه8-5

 علمی، فرهنگی و دانشگاهی بیرجند مفاخر
 بیرجند دانشگاه و فرهنگی تنظیم آرشیو اسناد و مدارک هویّتی، شاخص و معتبر علمی. 5-5
 اندازی موزة تاریخ دانشگاه بیرجند. راه1-5
 م و فناوری اندازی موزة عل. راه1-5
 . مستندسازی سیر تحول علمی و آموزشی شهر بیرجند1-5
 شهر بیرجندفرهنگی  و تنظیم آرشیو اسناد و مدارک هویّتی، شاخص و معتبر علمی. 7-5
 

  هافعالیت و وظایف: 2ماده 
علمی، و برجستگان ای مفاخر آثار مکتوب و رایانه و مدارک ،، نسخ خطی، اوراقاسناداشیا، ارائه و  آوری، حفظجمع. 5-8

  این منابعلوگیری از اتالف و یا غارت ج جهت بیرجندی دانشگاهو فرهنگی 

از داخل و خارج از کشور  و دانشگاهی فرهنگی، های ممتاز، علمیاسناد مربوط به بازدید شخصیتگردآوری و ارائه . 8-8
 اهدایی به دانشگاه ءاسناد و اشیاو ارائه  حفظ و نخستین نهاد آموزشی و دانشگاهی بیرجندمحل 

http://mafakher.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=8:2012-12-25-09-44-47&catid=10:main-menu1&Itemid=138
http://mafakher.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=8:2012-12-25-09-44-47&catid=10:main-menu1&Itemid=138
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و دانشگاهی فرهنگی  ،علمی ۀهای برجستچهرهغیرمکتوب معتبر  )چاپی و خطی( و آثار مکتوب سازماندهی ،گردآوری. 5-8
این  عالیتأیید اعضای شورای  )پس ازۀ ایشان نامزندگیه و تدوین تهی و از کشور ایران و خارج سطح در بیرجند
 ایشانخدمات قدردانی از و نام آنها و  سلوکیادبود منظور بهمرکز( 

 معنویحقوق با در نظر داشتن اسناد محرمانه برخی به  عموم یدسترسیا نمایش نحوة به  های مربوط نامه صویب آیینت. 1-8
  جاری در کشوربرابر ضوابط و مقررات علمی، فرهنگی و پژوهشی  مفاخر آثارپدیدآورندگان و صاحبان 

و با اهداف و وظایف مرکز همسو المللی و بین ملیهای شرکت در تحقیقات و فعالیتجهت ریزی  برنامه و پژوهش. 1-8
-المللی موزههای علوم جهان و کمیتۀ بینهای دانشگاهی و موزهاز جمله دیگر موزه ایجاد ارتباط با سایر مراکز ذیربط

 .و ملی بومیفرهنگ  و ترویج اعتالو نیز  مراکز مشابهمندی از تجارب دیگر بهره با هدفها )ایکوم( 
-جموعه آلبومتهیۀ مبیرجند در سده اخیر و  و دانشگاهی فرهنگی ازنمایی و معرفی نمادهای آموزشی،تالش جهت ب. 1-8

تا اواسط قاجار  ةخر دورااو از مراکز این ادارة ةقدیم و نحو بیرجند فرهنگی هایکارناوال و آموزشیهایی از بناهای 
 حاضرسدة 

در  فرهنگی و دانشگاهی بیرجند دار رایجهای سربرگها، کاغذپاکت رایج،مهرهای ، اداریوسایل تعدادی از نمایش . 7-8
 سدة معاصر اوایل

نخستین نهاد های فعالیتو تأسیس مربوط به روند های تاثیر گذار و شخصیتاسناد و مدارک  و نمایش آوریجمع. 2-8
 دانشگاه  آن به بدیلتا ت موسسه آموزش عالیگشایش زمان  سیر تحول از نیز نمایش بیرجند ودر آموزشی نوین 

نخستین نهاد آموزشی نوین بیرجند و  ۀگیری و توسعهای موثر در روند شکلاسناد مربوط به شخصیتگردآوری و ارائه . 9-8
 دانشگاه بیرجند  فقید(بازنشسته و ) و تأثیرگذار استادان برجسته سپس

این نهاد آموزشی و گزارش از روند رشد و تحول  ۀتهیامکان  به منظوریجاد باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه . ا54-8
 پیشکسوت و بازنشسته، کارشناسان و کارکنان مطلع علمیتأحبه با اعضای هیاز طریق مصا پژوهشی

اعم از شاغل یا بازنشسته با هدف بیرجند و دانشگاهی فرهنگی  ،علمیمفاخر های مستند از زندگی فیلمکتاب و تهیه . 55-8
و اند درک نموده را هایا همکاران و شاگردانی که محضر آنآنان از زبان خودشان و مستندسازی آثار وجودی معرفی 

 از آن گنجینه یا مطبوعات سایر مراکز مانند صدا و سیمااستفادة  امکان و نیز آرشیوسازیمعرفی آثار ایشان با هدف 
های و دیگر پروژهآموزشی  -های مشترک علمیها و کنفرانس، همایشهاهای سیار، سمیناربرگزاری نمایشگاه. 58-8

علمی، فرهنگی و دانشگاهی های برگزاری مراسم نکوداشت شخصیتاز جمله  ای و ملیدر سطح منطقهمشترک 
  مرکز باشند. عالیمنتخب شورای بیرجند که 

 های مرکزبازتاب فعالیتنیز تاریخی نویافته و  به منظور انتشار اسناد و مدارکو انتشار بولتن خبری  پ فصلنامهچا. 55-8

به  علمی، فرهنگی و دانشگاهی بیرجندهایی از مشاهیر و نقش برجسته ، سردیساخت و نصب مجسمه، تندیسس. 51-8
 مرکز عالیتأیید شورای 

ای دانشگاه از جمله تاالرهای اجتماعات به نام مفاخر همکان های داخلی دانشگاه و برخیبلوارها و خیابان نامگذاری. 51-8
-نمکاو پیگیری نامگذاری های ماندگار علمی برخاسته از این شهر بیرجند و نیز چهرهعلمی، فرهنگی و دانشگاهی 

 در تعامل با شورای شهر مرکز( عالیمنتخب شورای ) مفاخراین هایی در سطح شهر به نام 
دانشگاهیان و نیز تبادل تجربیات علمی  مناسب جهت. راه اندازی موزه علم و فناوری به منظور فراهم آوردن مکانی 51-8

 مختلف جامعه و نشان دادن سیر تحول و تکامل علوم تعامل با
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و برجستگان علمی، فرهنگی ای مفاخر آثار مکتوب و رایانه و مدارک ،اسناد، اوراق، نسخ خطینمایش بخشی ار اشیا، . 57-8
 ی بیرجند در محل موزه جهت دسترسی عموم دانشگاهو 

 

 ارکان موزه. 3ماده 
 ارکان موزه عبارتند از:

 شورای عالی . أ

 رئیس . ب

 ، موزه( مفاخر، اسناد)ان کارشناس . ت
  واهد کرد.فعالیت خ دانشگاهرئیس  موزة دانشگاه زیر نظر مستقیم: 5 ةتبصر

تعیین و مشغول به ت امنا به حوزة ریاست دانشگاه با تأیید هیأ های دانشگاهوزه از جابجایی پستمکارشناسان : 8تبصرة 
  کار خواهند شد.

 
  باشد:به شرح زیر می شورای عالی موزه اصلی . ترکیب5-5

 رئیس دانشگاه )رئیس شورا( . أ

 )دبیر شورا( به انتخاب رئیس دانشگاهو مرکز مفاخر و اسناد  موزه رئیس . ب

 دانشگاه اداری و مالیمعاون  . ت

 معاون پژوهشی دانشگاه . ث

 رسانی دانشگاهرئیس کتابخانۀ مرکزی و مرکز اطالع . ج

 دانشگاه بیرجند شناسی محلی و مردمتاریخ  با آشنا عضو هیأت علمی سه . ح
 بیرجند  شهر و فرهنگ نظر در باب تاریخدو شخصیت شاخصِ پیشکسوت و صاحب . خ

 .اعضا حقیقی شورا به حکم رئیس دانشگاه به مدت دو سال منصوب خواهند شد :5تبصره 
 

 عالوه بر اعضاء اصلی به حسب ضرورت از اشخاص حقوقی زیر به عنوان مدعو دعوت به عمل خواهد آمد:

 یا مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی بیرجندآموزش و پرورش  رئیس . أ

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و  یا مدیرکل بیرجند سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رئیس . ب
 دستی خراسان جنوبی صنایع

 رئیس شورای شهر بیرجند . ت

 شهردار بیرجند . ث

 رئیس صدا و سیمای خاوران . ج

 
  و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است:وظایف . 8-5

 های داخلی نامهتدوین و تصویب آئین .5

 پیشنهاد چارت سازمانی جهت تصویب در هیأت امنای دانشگاه  .8
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تعیین تکلیف درآمدهای اختصاصی وجوه موزه بابت فروش بلیت یا تولید و ارائۀ خدمات علمی، آموزشی و فرهنگی،  .5
 ای پژوهشی و مشاوره

 های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به موزة دانشگاههدایا و کمک اطالع از .1

 از طرف رئیس موزه پیشنهاد شدههای جاری، تجهیزاتی و عمرانی موزه بررسی و تصویب بودجه .1

 از طرف رئیس موزه  پیشنهاد شدههای آموزشی، پژوهشی و سمینارها در موزه بررسی و تصویب دوره .1
 های کوتاه مدتبرای دورهموزه های تحقیقاتی و آموزشی تدوین و تصویب برنامه .7

وابط و تعیین خط مشی موزه جهت ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی در محدودة ض .2
 مقررات دانشگاه

علمی، فرهنگی و دانشگاهی هایی از مشاهیر ساخت و نصب مجسمه، تندیس، سردیس و نقش برجستهتصویب  .9
 دبیرجن

علمی، از جمله تاالرهای اجتماعات به نام مفاخر  اهمکانو برخی دانشگاه  های داخلیبلوارها و خیابان نام تصویب .54
 های ماندگار علمی برخاسته از این شهرفرهنگی و دانشگاهی بیرجند و نیز چهره

 تصویب تدوین می، فرهنگی و دانشگاهی بیرجند و همچنینعلهای برگزاری مراسم نکوداشت شخصیتتصویب  .55
قدردانی از یادبود سلوک و نام آنها و منظور به های علمی، فرهنگی و دانشگاهی بیرجندشخصیت ۀنامزندگی

 خدمات ایشان
 
 به شرح زیر است:  رئیس موزه . وظایف و اختیارات5-5

 برداری از موزهبهره ساخت و جهتریزی محتوایی و اجرایی مورد نیاز انجام مطالعات الزم برای طراحی، برنامه .5

تهیه و تدوین خط مشی واحدهای به همراه های آن اداره و هدایت امور موزه و نظارت بر حسن اجرای کلیۀ فعالیت .8
در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات  موزهنظارت بر تهیه و تدارک احتیاجات  وتابعه در قالب اهداف مجموعه 

 مربوط

علمی، فرهنگی و دانشگاهی بیرجند به شورای عالی موزه و نیز پیشنهاد از مشاهیر  ساخت و نصب مجسمهپیشنهاد  .5
های علمی، فرهنگی و دانشگاهی بیرجند و چهرهدانشگاه به نام مفاخر  داخلی هایو مکان هاخیابانگذاریِ نام

علمی، فرهنگی و  هایبرگزاری مراسم نکوداشت شخصیتماندگار علمی برخاسته از این شهر و همچنین پیشنهاد 
منظور بههای علمی، فرهنگی و دانشگاهی بیرجند ۀ شخصیتنامزندگی عالوه پیشنهاد تدویندانشگاهی بیرجند و به

 خدمات ایشانقدردانی از یادبود سلوک و نام آنها و 
 تنظیم و پیشنهاد بودجۀ ساالنۀ موزه برای تصویب در شورای عالی موزه  .1

 الی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب دانشگاهتنظیم قراردادها و اسناد م .1

 های موزه و ارائه گزارش عملکرد ساالنۀ موزه به شورای عالی موزه ارزیابی نتایج فعالیت .1
 ارائه برنامۀ ساالنه و چهارساله برای تصویب در شورای عالی موزه .7

تامین ها در جلب مشارکت آن به منظورهای دائمی و نمایشگاههای دانشگاهی دیگر موزهایجاد ارتباط مستمر با  .2
 توسعۀ موزه مندی از تجارب عملیاتی آنان در بهرهجهت های الزم پشتیبانی

 تخصصی و کارشناسی به پژوهشگران ارائه خدماتکیفیت نظارت بر تجهیز موزه و  .9
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  به مراکز مشابه داخلی و خارجی سفرهای علمی کوتاه مدتبررسی و پیشنهاد  .54

 

 مکان. 4ماده 
 اندازی خواهد شد.راهاندازی دانشگاه بیرجند، مدرسۀ شوکتی( پردیس شهدا )محل اولیۀ راه موزه در محل

 

 منابع مالی. 5ماده 
 های زیر تأمین خواهد شد:منابع مالی موزه از راه

 اعتبارات اختصاصی دانشگاه بعد از تأیید هیأت امنا . أ

 خراسان جنوبی و استانداری گردشگریو  ، صنایع دستیفرهنگیمنابع ملی و استانی سازمان میراث  . ب

 اعتبارات تعمیر و تجهیز مصوب در بودجه سالیانه . ت

  به جامعهفرهنگی سایر خدمات  ارائۀو فروش بلیط  . ث

 های پژوهشی و اجراییالزحمۀ طرححق . ج

  کمک خیرین . ح
 

 به تصویب خراسان جنوبیهای استان هیأت امنای دانشگاه 25/11/1393 جلسۀ این اساسنامه در

 است. رسیده

 
 


