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بر اساس اطالعات سایت مدرسه مطالعات آسیایی، این مرکز یکی از مراکز مهم در روسیه در حوزه  -

ت مطالعات آسیاي شرقی و خاورمیانه است. که تمرکز آن بیشتر بر تحقیق و آموزش در زمینه مطالعا

 چین، ژاپن، کره و خاورمیانه است. 

تاسیس شده و از همان ابتدا رویکرد مطالعاتی آسیایی مدرن با تخصص در  2010این مدرسه در سال  -

 هاي شرقی مانند چینی، ژاپنی، کره اي و عربی داشته است.  زبان

-و آسیایی، از انسانرویکرد این مدرسه در زمینه آموزش و تحقیق در زمینه توسعه تمدن هاي خاورمیانه  -

 شناسی فرهنگی و اجتماعی تا توسعه اقتصادي، سیاسی و اجتماعی مدرن است.

همکاري در مطالعات فقه اللغه شرقی، ادبیات، هنر، دین، فرهنگ و تاریخ سنتی و موضوعات سیاسی،  -

 اجتماعی مدرن.  -اقتصادي

 نی به منظور ارتباطات تخصصی. هاي شرقی مدرن و باستاتاکید بر دانش تخصصی ابعاد مختلف زبان -

براي دوره کارشناسی، مطالعات آسیایی با دو تخصص اصلی  -1این مرکز دو برنامه کلی را در نظر دارد:  -

براي دوره کارشناسی ارشد دوره  -2». توسعه اقتصادي و سیاسی شرقی« و » فرهنگ و جامعه شرقی«

 ». اجتماعی آسیاي مدرن -توسعه سیاسی و اقتصادي

شناسی و اي است با تاکید بر تحقیق در زمینه شرقآموزش و تحقیق در این مرکز به صورت بین رشته -

 شناسی فرهنگی و اجتماعی و توسعه فرهنگی و سیاسی. رویکردهاي انسان

این مرکز ابتدا آموزش در مورد کشورهاي چین، ژاپن و کشورهاي خاورمیانه(مطالعات مربوط به  -

هایی در مورد هند، آسیاي جنوبی، آسیاي جنوب شرقی، کره و تبت را به دوره کشورهاي عربی) و نیز

 دهد. دانشجویان ارائه می

 دانشکده دارد.  100تحصیالت تکمیلی) و حدود  60کارشناسی و  570دانشجو( 630این مرکز بیش از  -

شرقی، ساختار و شناسی: زبان، متن و بافت فرهنگی( ماهیت بشر در متون آسیایی حوزه تحقیقات شرق -

 -شکل متون باستانی در آسیاي شرقی و تغییرات آن از دوران باستان تا قرون وسطی، هویت عاشوري

هاي عربی و گرجی در ارمنی از بعد تاریخی و زبانی، متون مسیحی و فرهنگ جاده ابریشم، دستنویس

 )). Coptic hagiographic(قبطیمقابل آثار مذهبی 



شناسی با المللی مدرسه شرقباطات بین فرهنگی در آسیا: پروژه نشر و تحقیق بینحوزه تحقیقاتی در ارت -

همکاري یک مرکز دانشگاهی روسی و یک مرکز در کشورهاي دیگر. عضو اصلی این طرح دانشگاه 

 کمبریج، واحد مغولستان و آسیاي مرکزي است. 

 . 21اجتماعی در قرن  -زبان عربی در بافت سیاسی -

 المللی: هاي بینهمکاري -

المللی این مرکز بر اساس مناطق مورد مطالعه دانشجویان است که زبان آن مناطق را هاي بینهمکاري -

المللی و با فرصت گذراندن امتحانان مورد نظر در آن کشور بینند و بر اساس استانداردهاي بینآموزش می

 ها عبارت است از : است. این دانشگاه

آکادمی  -5، دانشگاه مردمی چین -4 ، دانشگاه اسالمی ابو نور -3، انشگاه اردند -2دانشگاه دمشق،  -1

طالعات دانشگاه م -7، پکندانشگاه مطالعات خارجی  -7دانشگاه شاندونگ ،  -6، دیپلماسی چین

 دانشگاه هوکایدو.  -10دانشگاه واسدا،  -9، دانشگاه پکن -8خارجی شانگهاي، 

 تحقیقاتی:هاي هاي پروژهویژگی -

هاي مهم این تحقیقات، تاکید زیاد روي بافت دینی، فرهنگی و تاریخی روابط و ارتباطات یکی از ویژگی

نقشه فرهنگی،  هاي آسیاي مرکزي است. سه حوزه تحقیقاتی این مرکز عبارت است ازمردم و فرهنگ

 . در این بافتتوصیف بناهاي تاریخی در بافت فرهنگی، تحلیل تحول مفاهیم دینی و فلسفی 

 


