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جلسه ۲۱۹
مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶
شوراي عالي انقالب فرهنگي
شرح:
مصوبه «اساسنامه مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف
اسالمي و علوم انساني در خارج از كشور» كه درجلسه ۲۱۹
مورخ  ۸۹/۱۱/۲۶شوراي معين شوراي عالي انقالب فرهنگي
و بنا به تفويض جلسه  ۶۷۹مورخ  ۸۹/۱۰/۱۴شوراي عالي
انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است ،به شرح ذيل براي
اجرا ابالغ ميشود:
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مقدمه
به منظور گسترش آموزههاي اسالمي ناب و گفتمان انقالب
اسالمي و افزايش سهم و تأثير آراء انديشمندان اسالمي و
ايراني در جريانهاي فكري و توليدات علمي و فرهنگي جهان
امروز و بهرهگيري ساير ملل از گنجينه معارف اسالمي و علوم
انساني نگاشته شده به ساير زبانها از طريق گسترش ترجمه و
نشر اين گنجينهها به زبانهاي ديگر و در اجراي ماده واحده
مصوب ششصد و هشتمين جلسه مورخ  ۱۳۸۶/۴/۱۹شوراي
عالي انقالب فرهنگي« ،مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف
اسالمي و علوم انساني در خارج از كشور» كه در اين اساسنامه
به اختصار «مركز» ناميده شده است ،تأسيس ميشود.
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فصل اول ـ كليات
ماده  -۱ماهيت
مركز يك مؤسسه تخصصي ـ علمي با ماهيت عمومي،
غيردولتي و غيرانتفاعي وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمي ميباشد كه از استقالل مالي ،اداري و استخدامي
برخوردار بوده و منحصراً بر اساس مفاد اين اساسنامه فعاليت
ميكند.
ماده  -۲وظايف
 .1ساماندهي و گسترش ترجمه گنجينههاي معارف اسالمي
و علوم انساني از زبانهاي فارسي و عربي به ساير زبانها
 .2انسجامبخشي ،سياستگذاري ،حمايت ،هماهنگي ،نظارت
بر امر ترجمه و نشر معارف اسالمي و علوم انساني به زبانهاي
دیگر
.3معرفي ،نشر و توزيع كتابهاي چاپي و الكترونيكي ترجمه
شده در حوزه معارف اسالمي و علوم انساني در نقاط مختلف
جهان از جمله كتابخانهها و مراكز علمي و آموزشي
 .4تربيت و مهارتافزايي مترجمان متعهد و كارآمد بومي
(خارجي) در زمينه معارف اسالمي و علوم انساني
 .5ايجاد انسجام ،هماهنگي و همافزايي ميان فعاليتها و
برنامههاي دستگاههاي مختلف دولتي و سازمانها و مؤسسات
غيردولتي(كمكبگير ازدولت) بهويژه دستگاهها و مؤسسات
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عضو شوراي سياستگذاري
 .6هدايت و نظارت فعاليتهاي مرتبط با ترجمه و نشر و
توزيع معارف اسالمي و علوم انساني به زبانهاي ديگر
 .7بسيج امكانات داخل و خارج از كشور براي پاسخگويي به
نياز رو به گسترش جامعه بشري به معارف اسالمي
 .8تالش براي دستيابي به اقتدار مناسب انقالب اسالمي
در عرصه نشر و توزيع جهاني بويژه در مجامع دانشگاهي و
روشنفكري
 .9شناسايي و ارزيابي مستمر جريان ترجمه و نشر آثار ترجمه
شده در حوزه معارف اسالمي و علوم انساني در داخل و خارج
از كشور و بازخورد آن
 .10محيطشناسي ،مخاطبشناسي ،شناسايي جريانهاي
مؤثر ديني و فكري جوامع ديگر و تحليل نيازهاي اين جوامع
در زمينه ترجمه معارف اسالمي و علوم انساني
 .11انجام مطالعات و تحقيقات به منظور تعيين اولويت
مخاطبان و نيازهاي آنها به معارف اسالمي و علوم انساني،
اولويت زبان ترجمه و اولويتهاي موضوعي براي ترجمه.
 .12ارائه گزارشهاي ادواري و ساالنه از وضعيت ترجمه و
نشر معارف اسالمي و علوم انساني به زبانهاي ديگر ،بهويژه
فعاليت و عملكرد مركز و دستگاهها و مؤسسات عضو شوراي
 .13سياستگذاري به شوراي عالي انقالب فرهنگي و ساير مبادي
ذيربط
 .14حمايت از طرحها ،فعاليتها و برنامههاي مؤثر براي
گسترش ترجمه آثار فاخر فكري در حوزة علوم انساني-

اسالمي و گفتمان انقالب اسالمي ،مشاركت و اهتمام در
ترجمه و نشر و توزيع منابع معتبر در سطح جهان
 .15برنامهريزي و حمايت از ورود آثار ترجمه شده به
شبكههاي نشر و توزيع محصوالت در ساير نقاط جهان و
حمايت از ناشران معتبر داخلي و بينالمللي بهمنظور انتشار
ترجمههاي مناسب و همچنين معرفي مناسب اين آثار در
نمايشگاه هاي معتبر و تخصصي خارج از كشور
تهيه و ارسال مستمر آثار برتر و منتخب ترجمه شده به
كتابخانهها و مراكز پژوهشي و آموزشي معتبر جهان
ماده  -۳محل
 محل استقرار مركز در تهران خواهد بود و در صورتلزوم با تصويب شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي ميتواند
رابطيني در داخل و خارج كشور داشته باشد.
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فصل دوم -اركان
ماده  -۴اركان مركز عبارتند از:
 .1شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي ترجمه و نشر معارف
اسالمي و علوم انساني
 .2رئيس مركز
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ماده -۵تركيب اعضاي شوراي سياستگذاري
و برنامهريزي
شوراي سياستگذاري و برنامهريزي شامل  ۹عضو به شرح
ذيل ميباشد:
 .1دو تن از اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي به انتخاب
شوراي عالي
 .2معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
 .3رئيس يا معاون ذيربط سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمي
 .4رئيس يا معاون ذيربط جامعه المصطفي العالميه
 .5رئيس يا معاون ذيربط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي
 .6دبير كل يا معاون ذيربط مجمع جهاني اهل بيت (ع)
 .7دبير كل يا معاون ذيربط مجمع جهاني تقريب مذاهب
اسالمي
 .8رئيس مركز (دبير شورا)

تبصره  -۱اعضاي رديف  ۱به مدت سه سال با حكم
رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي به عضويت اين شورا
منصوب ميشوند.
تبصره  -۲رياست شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي
به عهده رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ميباشد
و نحوه تشكيل جلسات اين شورا در آئين نامه اجرايي شورا
تعيين خواهد شد.
ماده  -۶رئيس
رئيس مركز به پيشنهاد رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمي و تأييد شوراي سياستگذاري و برنامهريزي و با حكم
رئيس شوراي سياستگذاري و برنامهريزي به مدت  ۳سال به
اين سمت منصوب ميشود.
ماده -۷وظايف و اختيارات شوراي سياستگذاري
 .1بررسي و تصويب چشمانداز ،سياستها ،راهبردها و
طرحهاي كالن ترجمه و نشر معارف اسالمي و علوم انساني
براي خارج كشور.
 .2بررسي و تصويب ،اصول ،ضوابط و استانداردهاي ترجمه
و نشر معارف اسالمي و علوم انساني براي خارج كشور.
 .3سياستگذاري ،برنامهريزي و هماهنگي فعاليتهاي
مرتبط با ترجمه و نشر و توزيع معارف اسالمي و علوم
انساني به زبانهاي ديگر.
 .4تعيين شاخصها و ضوابط ناظر بر ترجمه و نشر
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گنجينههاي معارف اسالمي و علوم انساني به زبانهاي
ديگر.
 .5برنامهريزي جهت ورود آثار ترجمهشده به شبكههاي نشر
و توزيع محصوالت در ساير نقاط جهان.
 .6برنامهريزي براي شناساندن مترجمان توانمند و حمايت
از تربيت آنها در موارد لزوم و اهتمام به برگزاري دورههاي
آموزشي مناسب بهمنظور مهارتافزايي آنها.
 .7نظارت بر حسن اجراي سياستها و راهبردهاي تعيينشده
و ساير مصوبات شورا و ارزيابي عملكرد و فعاليتهاي مركز و
دستگاهها و مؤسسات عضو شوراي سياستگذاري و برنامهريزي.
 .8بررسي و تصويب طرحها و برنامههاي بلندمدت و
پيگيري تصويب
ميانمدت و برنامه و بودجه ساالنه مركزو
ِ
آن در شوراي عالي انقالب فرهنگي و جذب اعتبارات الزم.
 .9بررسي گزارش ساالنه و دورهاي فعاليت و عملكرد مركز.
 .10اعالمنظر درخصوص افراد پيشنهادي رييس سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمي براي تصدي سمت رييس مركز.
 .11بررسي و تصويب آييننامهها ،دستورالعملها و ضوابط
مورد نياز براي ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسالمي و علوم
انساني و پيگيري تصويب و ابالغ اين ضوابط از سوي شوراي
عالي انقالب فرهنگي.
 .12بررسي و تصويب عملكرد و ترازنامه مالي مركز در هر
سال مالي.
 .13بررسي و پيشنهاد آييننامههاي اداري ،استخدامي ومالي
و حمايتي و ساير آييننامهها ،دستورالعملها و ضوابط مورد نياز

براي فعاليت مركز براي تصويب به مراجع ذيربط حسب مواد
۱۰و  ۱۱و پيشنهاد تغييرات اساسنامه مركز به شوراي عالي
انقالب فرهنگي .
 .14بررسي و تصويب ساختار تشكيالتي مركز.
ماده  -۸وظايف و اختيارات رئيس
 .1تهيه و تنظيم سياستهاي كلي ،راهبردها ،چشمانداز،
طرحهاي كالن و برنامههاي بلندمدت و ميانمدت جهت ارائه
به شوراي سياستگذاري و برنامهريزي.
 .2ايجاد انسجام ،هماهنگي و همافزايي در برنامهريزي و
فعاليتهاي بخشهاي مختلف بهويژه دستگاهها و مؤسسات
عضو شوراي سياستگذاري و برنامهريزي.
 .3تهيه و تنظيم برنامه و بودجه پيشنهادي ساالنه مركز
جهت ارائه به شوراي سياستگذاري و برنامهريزي و پيگيري
جذب اعتبارات مورد نياز.
 .4تنظيم و ارائه اصول،ضوابط ،مقررات و استانداردهاي
پيشنهادي ترجمه و نشر جهت بررسي و تصويب در شوراي
سياستگذاري و برنامهريزي.
 .5تهيه و تدوين ضوابط و مقررات و آييننامههاي پيشنهادي
اداري ،استخدامي و مالي مورد نياز مركز جهت بررسي و
تصويب در شوراي سياستگذاري و برنامهريزي.
.6ارائه طرحهاي پيشنهادي براي اصالح و توسعه ساختار
تشكيالتي مركز و ايجاد نمايندگيهاي مركز.
 .7اداره امور مركز و اجراي وظايف محوله برطبق اساسنامه
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و مصوبات شوراي سياستگذاري و برنامهريزي.
 .8اجراي مصوبات شوراي سياستگذاري و برنامهريزي.
 .9انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي و نمايندگي
مرکز در مراجع اداري و قضائي و انتخاب وكيل يا حق توكيل تا
يك درجه و پايان دادن به دعاوي از طريق مصالحه يا ارجاع به داوري.
 .10ارائه گزارش عملكرد دورهاي مركز و اعضاي شوراي
سياستگذاري و برنامهريزي به آن شورا.
 .11تنظيم و ارائه گزارش تراز مالي ساالنه مركز به شوراي
سياستگذاري و برنامهريزي.
تبصره -رئيس مركز در مقابل شوراي عالي انقالب
فرهنگي مسئول است و در كليه مواردي كه برطبق اين
اساسنامه به عهده وي گذاشته شده است ،پاسخگو خواهد بود.
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فصل سوم -امور مالي
ماده -۹منابع مالي
منابع مالي مركز عبارتند از:
 .1كمك دولت از محل اعتبارات عمومي در رديف مستقل
بهنام مركز در قانون بودجه ساليانه كشور
 .2هدايا و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي
 .3عوايد و درآمدهاي حاصل از فعاليت و خدمات مركز در
داخل و خارج از كشور
 .4وام و تسهيالت دريافتي از بانكها و مؤسسات اعتباري
داخل و خارج از كشور در چارچوب ضوابط و مقررات كشور.
ماده  -۱۰بودجه
بودجه ساليانه مركز به پيشنهاد شوراي سياستگذاري و
برنامهريزي و پس از تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي،
عين ًا در بودجه ساليانه بهعنوان كمك منظور ميشود.
تبصره -آئيننامههاي مالي و حمايتي مركز توسط شوراي
سياستگذاري و برنامهريزي تهيه و تدوين و به تصويب شوراي
عالي انقالب فرهنگي ميرسد.
ماده -۱۱ساير مقررات
مقررات مربوط به مسائل اداري ،استخدامي و تشكيالتي اين مركز
بهتصويب شوراي عالي سازمان فرهنگ و ارتباطات ميرسد.
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ماده  -۱۲داراييها
داراييهاي مركز عبارتند از:
كليه اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقول كه درچارچوب
اساسنامه به تملك مركز درميآيد.
ماده -۱۳انحالل و تسويه
چنانچه مركز به هر علت نتواند به فعاليت خود ادامه دهد با
تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي نسبت به موضوع اتخاذ
تصميمنموده و در صورت انحالل ،اموال مجموعه به سازمان
ط قانوني و
فرهنگ و ارتباطات اسالمي برابر مقررات و ضواب 
شرعي انتقال مييابد.
ماده -۱۴تغيير در اساسنامه
هرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه مطابق دو روش ذيل انجام
ميپذيرد:
 .1به پيشنهاد اعضاء شوراي سياستگذاري و تصويب نهائي
شوراي عالي انقالب فرهنگي.
 .2به پيشنهاد و تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي.
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ماده  -۱۵تصويب اساسنامه
اين مصوبه مشتمل بر  ۱۵ماده و  ۴تبصره و بنا به تفويض
جلسه  ۶۷۹مورخ  ۸۹/۱۰/۱۴شوراي عالي انقالب فرهنگي

در جلسه  ۲۱۹مورخ  ۸۹/۱۱/۲۶شوراي معين شوراي عالي
انقالب فرهنگي به تصويب رسيد.

رونوشت به انضمام یک نسخه مصوبه ،به:

 دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) دفتر رئیس جمهور مجلس شورای اسالمی اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور وزارت دادگستری(برای درج در روزنامه رسمی کشور) هیئت نظارت و بازرسی دفتر دبیر شورای عالی هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی معاونت نظارت و راهبری مصوبات مدیریت حقوقی و تدوین و تنقیح مصوبات دیوان محاسبات کشورو معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ابالغ میشود
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