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 معاونت پژوهشي

  

 

 

 

 زبان يياياسپان يمطالعات کشورها يمرکز پژوهشاساسنامه 

 

 . مقدمه1ماده 

 در کشور پژوهشي و علمي نيازهاي رفع به کمك هدف با تهران دانشگاه زبان يياياسپان يکشورها مطالعات يپژوهش مرکز

 اختصار، به تهران نشگاهدا اساسنامه اين در شود. مي تاسيس جهان مطالعات دانشکده در زبان يياياسپان يکشورها حوزه

 اين شود. مي خوانده مرکز زبان يياياسپان يکشورها مطالعات يوهشپژ مرکز و دانشکده جهان مطالعات دانشکده ،دانشگاه

 مقررات و اساسنامه اين مفاد مطابق و بوده فناوري( و تحقيقات علوم، وزارت ضوابط اساس )بر 2 نوع يا محور تقاضا مرکز

  کند. مي عاليتف دانشگاه پژوهشي

 .  جايگاه حقوقي و محل استقرار2ماده 

 بود. خواهد شده ياد دانشکده در آن استقرار محل و بوده جهان مطالعات دانشکده به وابسته مرکز

 . ماموريت 0ماده 

 ؛اي رشته بين هاي پژوهش بر تأکيد با پژوهشي هاي فعاليت ارتقاي براي مناسب زمينه ايجاد .3-1

  ؛پژوهشي هاي فعاليت کيفيت ارتقاي منظور به کشور پژوهشي و آموزشي مؤسسات با پژوهشي امور در مکاريه .3-2

 ؛جهاني و ملي گستره در پژوهشي و علمي مراکز با تعامل سطح ارتقاء .3-3

 ؛نظر ردمو کشورهاي در اقتصادي و سياسي ادبي، هنري، فرهنگي، هاي زمينه در ايران از موثر شناختي هارائ به کمك .3-4

 اسپانيايي کشورهاي با مرتبط اقتصادي و سياسي ادبي، هنري، ،فرهنگي مطالعات زمينه در پژوهش گسترش و توسعه .3-5

 .زبان



 
 

 

 . اهداف 4ماده 

 و التين آمريکاي کشورهاي با تطبيقي مطالعات در اجرايي هاي دستگاه تحقيقاتي و تخصصي ،علمي نيازهاي به پاسخ .4-1

 ؛مرتبط تخصصي جديد هاي رشته در کشور علمي قاءارت جهت در کوشش

 ؛زبان اسپانيايي کشورهاي با رابطه در اي رشته ميان مطالعات حوزه در علم گسترش .4-2

 ؛پژوهشي و علمي  مرجعيت  به  نيل  براي  مزيت  داراي  تحقيقاتي  هاي حوزه  تقويت .4-3

 .زبان ييااسپاني يکشورها در فرهنگي مطالعات حوزه در کاربردي هاي پژوهش گسترش و بخشي تنوع .4-4

 . علمي شوراي و رئيس گذاري،سياست شوراي از عبارتند مرکز ارکان :. ارکان0ماده 

 . شوراي سياستگذاري 6ماده

 علمي، هاي فعاليت مشي خط تعيين وظيفه که بوده مرکز سياستگذاري و علمي مرجع باالترين گذاري سياست شوراي

 باشد: مي زير افراد از متشکل و داشته عهده به را يترويج تحقيقاتي،

 ؛شورا( )رئيس دانشکده سرئي .6-1

 ؛سياسي علوم و وقحق دانشکده سرئي .6-2

 ؛دانشگاه پژوهشي معاون تائيد و مرکز رئيس پيشنهاد به مرکز فعاليت موضوع در نظر صاحب علمي هيات عضو نفر يك .6-3

 تاييد و مرکز رئيس پيشنهاد به (دانشگاه از خارج) مرکز کاربردي هاي پژوهش ضوعمو با مرتبط نظر صاحب فرد يك .6-4

 ؛دانشگاه پژوهشي معاون

 .شورا( ر)دبي مرکز رئيس .6-5

 3 مدت براي دانشگاه پژوهشي معاون حکم با و دانشکده رئيس تائيد مرکز، رئيس پيشنهاد به شورا حقيقي اعضاي .تبصره

 شوند. مي گمارده سال

 وظايف و اختيارات شوراي سياستگذاري. 9ماده 

 دانشگاه؛ امناي هيات در تصويب جهت مرکز سازماني دارنمو و تفصيلي سازمان پيشنهاد .7-1

 مرکز؛ اساسي هاي مشي خط و راهبردها ها، برنامه تصويب و تعيين .7-2

 ؛موجود پژوهشي هاي گروه انحالل يا جديد پژوهشي هاي گروه ايجاد .7-3



 
 

 

 ؛مالي هاي حساب صورت و اي سرمايه و جاري هاي بودجه بصويت .7-4

 دانشگاه؛ امناي هيات در تصويب جهت اساسنامه در اصالحات پيشنهاد .7-5

 ؛نياز مورد مالي منابع جذب و تامين نحوه مورد در تصميم اتخاذ .7-6

 .دانشگاه مقررات و قوانين چارچوب در مالي و اداري هاي دستورالعمل تصويب .7-7

 باشد مي دانشگاه مقررات و ضوابط چارچوب در شورا اختيارت و وظايف کليه .صرهتب

 . رئيس8ماده

 دانشگاه رئيس حکم با و دانشگاه يپژوهش معاون تائيد دانشکده، رئيس پيشنهاد به که است مرکز اجرايي مقام باالترين رئيس،

 است. بالمانع متوالي ايه دوره براي وي مسئوليت تمديد شود. مي منصوب سال 3 مدت براي

 مرکزوظايف رئيس . 7ماده  

 ؛ياستگذارسي يشورا مصوبات ياجرا .9-1

 ؛ياستگذارسي يشورا مصوب يها مشي خط و راهبردها ها، برنامه ساختار، چارچوب در مرکز اداره .9-2

 ؛اتمقرر طبق مربوط احکام صدور و مرکز يياجرا مسئوالن گردي و مديران ،معاونين تخابنا .9-3

 ؛تصويب و بررسي براي ياستگذارسي يشورا به آن ارائه و انهسالي تراز و بودجه تنظيم .9-4

 ؛پژوهشي يها پروژه و ها طرح جذب و خدمات ارائه يبرا يياجرا يها سازمان و علمي موسسات با ارتباط يبرقرار .9-5

 ؛ اهدانشگ مقررات و مصوبات چارچوب در المللي بين ارتباطات يبرقرار .9-6

 .دانشگاه مقررات و ها سياست چارچوب در مرکز اهداف پيشبرد يبرا قرارداد انعقاد .9-7

 .  شوراي علمي 13ماده

 يشورا انتخاب به يعلم أتيه عضو نفر دو و پژوهشي، هاي گروه مديران معاونان، رئيس، از متشکل مرکز علمي شوراي

 باشد: مي زير اختيارات و وظايف با ياستگذاريس

 ؛پژوهشي و علمي هاي برنامه تدوين .11-1

 ؛اجرايي دستگاههاي به ارايه براي کالن پژوهشي هاي طرح بررسي .11-2

 ؛سياستگذاري شوراي به آن پيشنهاد و پژوهشي هاي برنامه و ها دستورالعمل هيهت .11-3



 
 

 

 ؛آنها امينت براي الزم راهکارهاي ارايه و مرکز پژوهشي و علمي تجهيزاتي، نيازهاي بررسي .11-4

 ؛پژوهشي و آموزشي کارگاههاي سمينارها، برگزاري براي ريزي برنامه .11-5

 .انتشار براي پژوهشي و علمي آثار بررسي .11-6

 .شوند مي گمارده سال 3 مدت يبرا ياستگذاريس يشورا سيرئ حکم با يعلم يشورا يقيحق ياعضا :تبصره

 . مقررات مالي و اداري 11ماده 

 ؛شود مي تامين دريافتي يها کمك و پژوهشي يقراردادها محل از مرکز اليم منابع .11-1

 دانشگاه نايام هيات مصوب که دانشگاه يها نامه نآئي و مقررات مطابق مرکز، کارکنان کارگيري به و يادار و امورمالي .11-2

 بود؛ خواهد است تهران

 نمايد؛ مي استفاده نشگاهدا وابسته علمي هيات اعضاي از و نبوده پيوسته علمي هيات عضو داراي مرکز .11-3

 از يکيزفي يفضا و انساني يروني از اعم آن يها نههزي کليه و شود مي اداره خودگردان صورت به مالي نظر از مرکز .11-4

 .شود مي تامين حاصله يدرآمدها محل

 . انحالل 12ماده 

 بيتصو و دانشگاه( پژوهشي معاون پيشنهاد با مستقال )يا دانشگاه پژوهشي معاون تائيد سياستگذاري، شوراي پيشنهاد با مرکز

   شود. يم منحل دانشگاه سهيرئ أتيه

 شود. مي منتقل دانشگاه به ديون تسويه از پس آن هاي دارايي و اموال همه ، انحالل صورت در .تبصره

 د.يرس تهران دانشگاه امناي هيات تصويب به 31/15/97  تاريخ در و تنظيم تبصره 4 و ماده 13 در اساسنامه اين .10ماده 

 


