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 معاونت پژوهشی 

  

 

 

 

 و اروپا   یشمال یکایاساسنامه مرکز مطالعات آمر

 مقدمه

حوزه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا با انگیزه های متفاوت بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. از طرفی، جهان خسته از  

جنگ به دنبال راه های تعامل صلح آمیز و شناخت عمیق تر ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دیگری بود. از طرف 

لی و تمدنی ایجاب می کرد که آمریکاشناسی توسط دولت آمریکا و شناخت دیگر انگیزه ایجاد شناخت نسبت به یافته های م

کشورهای اروپائی توسط دولت های اروپائی تقویت شود. تهدیدهای خارجی دلیل دیگری بود که بسیاری از کشورها خصوصا  

مان مطالعات آمریکا در قدرت های رقیب به مطالعه حوزه رقابتی قدرت می پرداختند. از همین منظر شکل گیری اولین دپارت 

 روسیه مورد توجه می باشد. - در اتحادیه جماهیر شوروی  ۱۹۶۷آلمان و تاسیس دپارتمان مطالعات آمریکای شمالی در سال 

مطالعات آمریکای شمالی و اروپا طبیعت، بین رشته ای دارند و حوزه های مختلف علوم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ادبیات،  

شناخت این حوزه نقشی جدی پیدا کرده اند. در آغاز مطالعات آمریکا شناسی با مطالعات فرهنگ شناسی    فلسفه و تاریخ در

آمریکا شروع شد ولی از آنجا که نهضت فکری جدی در آمریکا وجود داشت که به دنبال تدوین اندیشه، فرهنگ و تمدن ملی  

کشانده شدند و ناگزیر بخش برجسته مطالعات آنها به فرهنگ،   آمریکا بودند. به مطالعات میان رشته ای در حوزه آمریکاشناسی

ادبیات و تمدن آمریکا مرتبط می شد. این مطالعات ریشه های متفاوتی داشت، ولی در آغاز کار مطالعه فردریک جکسون ترنر 

نکاتی توجه به پیشرفت [ از اهمیت زیادی برخوردار بود. در واقع  ۱8۹3تحت عنوان »اهمیت طالیه داران در تاریخ آمریکا« ]

دانشگاه جورج واشنگتن برنامه ای را تحت عنوان آمریکاشناسی   ۱۹3۶موجب بهم ریختن نگاه رسمی به مقوله ها شد. در سال 

آغاز کرد. در همان سال، دانشگاه هاروارد یک دوره لیسانس در تاریخ تمدن آمریکا تأسیس کرد و کتاب های خاصی مثل کار  



در خصوص رنسانس آمریکا    "( یا کتاب متیسون  ۱۹3۰  -  ۱۹۲۷ن رخ دادهای اساسی در اندیشه آمریکائی )  پرینگتون تحت عنوا

( نمونه هایی از کارهای آن دوره هاروارد را به خود اختصار داد. ظهور مطالعات انتقادی تأثیر گسترده ای هم بر مطالعات  ۱۹4۱)

 شت. آمریکای شمالی و هم بر مطالعه کشورهای اروپائی گذا

مکتب  اعضای  و  آرندت  هنا  مثل  آلمانی  شناسی  فرهنگ  متفکران  از  بسیاری  آلمان موجب شد  نازیسم  فشارهای  و  تعصبات 

فرانکفورت مثل آدرنو، هورخایمر و مارکوزه به آمریکا مهاجرت کنند. حضور متفکرین آلمانی نگاه انتقادی را وارد حوزه های 

ارتباط جمعی را در تسخیر توده ها پر رنگ نمود. بر این اساس، باید گفت مجموعه   فرهنگ شناسی آلمان کرد و نقش رسانه های

مطالعات انجام شده در خصوص آمریکا و اروپا در حوزه های مختلف معرفتی، تمدنی، ادبی، هنری و مباحث مربوط به رسانه ها  

ا تولید کرده است که در واقع منابع گسترده ای را و به طور خاص سینمای آمریکا و اروپا، حوزه گسترده ای از منابع مطالعاتی ر

 در اختیار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مطالعات بین المللی آمریکا و اروپا قرار می دهد. 

با توجه به حوزه گسترده منافع و تضاد بین ایران و آمریکای شمالی و همچنین کشورهای اروپایی اعم از اروپای شرقی و غربی  

های محوری مثل روسیه، آلمان، بریتانیا و فرانسه، ضرورت تأسیس این حوزه مطالعاتی امری واضح و بدیهی به خصوصا کشور

نظر می رسد. در حال حاضر هیچ گونه مرکز یا گروه علمی در خصوص پژوهش و آموزش مطالعات آمریکای شمالی و اروپا وجود 

این راه محسوب می شود. دو روی  این مرکز آغاز  این حوزه مطالعات حاکم است. رویکرد اول شناخت ندارد و  بر  کرد اساسی 

ظرفیت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آمریکا و کشورهای اروپایی است و رویکرد دوم مطالعه تهدیدها و تضاد منافع در  

د هم با ابعاد شناختی و  روابط با ایران و این کشورهاست هر دو رویکرد از نگاه علمی محل توجه می باشد و این مرکز تالش دار

 هم به جنبه های ارتباطات بین فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایران و این گروه از کشورها بپردازد.

با توجه به این مقدمه، مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا خود را موظف می داند در جهت توسعه و تعمیق فعالیت های  

 ناسی تالش نموده و بر اساس اساسنامه مرکز فعالیت های خود را تنظیم کند. آموزشی و پژوهشی آمریکاشناسی و اروپاش

    اهداف. 1ماده 

بنیان های تاریخی و ساختارهای معاصر اجتماعی،  ایجاد و اجرای رشته های آموزشی با هدف توسعه شناخت علمی در خصوص    -

 لی و اروپا سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فلسفی آمریکای شما



انجام مطالعات الزم به منظور بهره گیری از تجربیات مفید غرب و ارائه پیشنهادات کاربردی به مسئولین کشور به منظور   -

 ماعی، فرهنگی و اقتصادی روزمره  پیشگیری از ضررهای ساختاری و مرتبط با روندهای اجت 

مطالعات تهدیدها و خطرات ناشی از ارتباطات دو جانبه با کشورهای اروپایی با تهدید های یکسویه از ناحیه آمریکا و اروپا در   -

 بخش های مختلف فرهنگ، اقتصاد و سیاست  

رویکردهای مطالعات استراتژیک و آینده   و با تأسیس حوزه های نظری مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در قلمروهای مختلف    -

 نگرانه  

 فیوظا. 2ماده 

انجام پژوهش های بنیادین مساله محور در حوزه های مربوط به آمریکای شمالی و کشورهای اروپایی با تأکید بر رویکردهای   -

 بین رشته ای و چند رشته ای 

ان، برنامه اجرای پروژه های پژوهشی کاربردی در راستای پاسخگویی به نیازهای نظری و عملی تصمیم سازان، سیاست گذار  -

ریزان، مدیران در بخش های دولتی و خصوصی در ارتباط با مسائل مربوط به قلمروهای گوناگون آمریکای شمالی و کشورهای  

 اروپائی  

اجرای پروژه های پژوهشی در سطح بین المللی و با مشارکت محققان داخلی و خارجی به ثبت پاسخگویی به نیازهایی که   -

جهانی در   - نی و شبکه یک پارچه شده روابط بین المللی را در بر می گیرد و ارائه راه حل های بومی فضای به هم پیوسته جها

 این راستا 

 پژوهشی و کنگره های تخصصی    -برگزاری کارگاه های آموزشی  -

 مطالعات آمریکای شمالی و اروپا  اجرای دوره های آموزشی رسمی یا کوتاه مدت در حوزه  -

ایجاد زمینه برای انجام رساله های کارشناسی ارشد و دکتری خارجی در حوزه های بین کشوری مثل ایران و آمریکا و ایران    -

 و کشورهای اروپائی  



ی اروپائی انتشار نتایج  ایجاد زمینه مناسب برای انجام پژوهش های بین فرهنگی اساتید، دانشگاه های ایران، آمریکا و کشورها  -

 و دستاوردهای پژوهشی در قالب فصل نامه و کتاب در حوزه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا  

ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی به سازمان های ذیربط که به نوعی در تعامل بین المللی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی    -

 . شندو پژوهشی با آمریکای شمالی و اروپا می با

 ارکان مرکز -3ماده 

 ارکان مرکز عبارتند از 

 شورای راهبردی 

 شورای علمی 

 رئیس مرکز  

 راهبردی  یشورا -4ماده 

 شورای راهبردی باالترین مرجع سیاست گذاری مرکز بوده و متشکل است از: 

 ا(رئیس دانشگاه تهران )رئیس شور

 رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  

 رئیس مرکز مطالعات استراتژیک شورای مصلحت  

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران  

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران  

 معاون آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه  



 رئیس دانشکده صدا و سیما 

 رئیس مرکز )دبیر شورا( 

جلسات شورای راهبردی با درخواست رئیس مرکز و تأیید رئیس شورا تشکیل می شود و دبیر جلسه موظف    -   تبصره

 است دستور جلسات را تهیه نمایند  

 ی راهبرد   یشورا اراتیو اخت فیوظا -5ماده 

 پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت های مرکز به دانشگاه   -

 تأیید تراز مالی و حساب سود زیان ساالنه مرکز بر اساس شاخص های مصوب جهت ارائه به دانشگاه  -

 تایید آیین نامه های اجرایی مرکز  -

 بررسی عملکرد ساالنه مرکز -

 پیشنهاد انحالل مرکز به دانشگاه -

 با تغییر اساسنامه به دانشگاه  پیشنهاد  -

 شورای علمی  - 6ماده 

 باشد.   ی وابسته آن م ی مرکز و اعضا ی علم أتیه ی متشکل از اعضا یعلم  یشورا

 ی علم  یشورا اراتیو اخت  فیوظا -۷اده م

    راهبردی برای تصویب پیشنهاد برنامه ها، آیین نامه ها و طرح های آموزشی و پژوهشی به شورایبررسی و  -

 و سمینارها و کارگاه های علمی و پژوهشی  س هابرگزاری کنفرانبرای زی ری برنامه -

 ی صبررسی و تأیید انتشار نشریات و کتب علمی و تخص -

 علمی مرکز  ات  می پژوهشگران و اعضای هیعلبررسی و تایید صالحیت   -

 د شو می  محول  شورا به مرکز رئیس سوی از  که  اموری مورد در  گیری   تصمیمبررسی و  -



 های علمی مرکز  و تأیید برنامه های آموزشی گروه بررسی  -

 مرکز  سیرئ -8ماده 

و حکم   ی راهبرد ی شورا شنهادیدانشگاه و با پ   یعلم   أتیه یاعضا نیباشد که از ب یمرکز م  ییمقام اجرا ن یمرکز باالتر سیرئ

 شود و انتخاب مجدد بالمانع است   ی سال منصوب م 3دانشگاه به مدت  سیرئ

 مرکز سیرئ اراتیو اخت فیوظا -9ماده 

 دانشگاه و مقررات  ۲3/۰۶/۱384ساسنامه طبق ا  اداره کلیه امور مرکز بر -

  شورای راهبردی مرکزتهیه و تنظیم بودجه سالیانه و ارائه آن به  -

 ی مرکز لپژوهشی و ما علمی،  تقویت امکاناتالزم برای   تدابیرذ برنامه ریزی و اتخا  -

 مقررات دانشگاه سیاست های مصوب بر طبق    اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب مرکز با کلیه  عقد قرارداد به نمایندگی از    -

 مرکز به شورای راهبردی ارائه گزارش عملکرد سالیانه  -

 نظارت بر روابط داخلی و بین الملل مرکز  -

 و ارائه آن به شورای راهبردی  تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز -

احکام مسئولیت آنان در چهارچوب    وهشی مرکز و اقدام برای صدورپژانتخاب معاونین، مدیران و دیگر مسئوالن اجرایی و    -

 مقررات دانشگاه 

 ی و استخدام یمال ، یمقررات ادار -10ماده 

 ران خواهد بود امور اداری و مالی مرکز مطابق مقررات و آیین نامه های دانشگاه ته -

 ی هیات علمی مرکز طبق مقررات و آیین نامه های دانشگاه انجام می شود جذب، ترفیع و ارتقای اعضا -

مراکز پژوهشی خارج از کشور طبق  ها و    رئیس مرکز مجاز است بر حسب نیاز از اعضای هیات علمی دانشگاه  -تبصره

 همکاری دعوت به عمل آورد. ضوابط جهت 

 یمنابع مال -11ماده  

 طبق مقررات دانشگاه. قوقی کمک های مالی اشخاص حقیقی و ح -

 درآمد حاصل از فعالیت های پژوهشی و آموزشی مرکز در چهارچوب سیاست ها و مقررات دانشگاه -



 وفق مقررات مربوط  و خارجی  داخلیهای دولتی و غیر دولتی  عقد قراردادهای آموزشی و پژوهشی با سازمان -

 انحالل مرکز -12ماده 

 مطابق ضوابط آئین نامه های دانشگاه تهران صورت می گیرد.  مرکز  انحالل

اعضای هیأت علمی    همچنین به دانشگاه تهران منتقل و    ن ایی های آن پس از تسویه دیوراموال و داصورت انحالل مرکز،  در  

 ند شد هخواجایابی آموزشی و پژوهشی دانشگاه گروه های آن در پیوسته 

 به تصویب هیات امنای دانشگاه تهران رسید.  ۲3/۰۶/۱384تبصره در تاریخ  3ماده و  ۱۲در  ن اساسنامهای

 


