باسمه تعالی
معرفی موسسه مدیریت دولتی کشورترکیه و خاورمیانه
1.About
1.1.Presentation:
PRESENTATION
Public Administration Institute for Turkey and Middle East (PAITME) was founded in
accordance with the technical assistance agreement signed between the Republic of Turkey and
the United Nations in 1952. Celebrating its 64th anniversary today, PAITME has gained the
reputation of being the most influential and prestigious institute of public administration not only
in Turkey, but also in the geography of Middle East, the Balkans, and the Caucasus, all of which
are known to constitute the neighboring regions of Turkey. Incorporating the education, research
and publishing activities in the field of public administration, PAITME is not only an academic
institution providing theoretical knowledge, but also the center of sharing the bureaucratic
experience.
Along With its education, research and publication activities, PAITME has a highly respectable
reputtion both within Turkey and the world. Graduate programs of the Institute are the only ones
in Turkey which have been accredited by the European Association for Public Administration
Accreditation. Besides, Amme İdaresi Dergisi (Journal of Public Administration), one of the six
journals of PAITME, has been indexed by the Social Sciences Citation Index (SSCI). The
research activities being conducted by the Institute in various scopes, provides an essential
guideline for public administration.
Today, PAITME has gained the status of "Modern Enderûn" for Turkey and its neighboring
regions. In this respect, Public Administration Research and Training Center for Caucasus was
established in 2014 in cooperation with the Academy of Public Administration (Azerbaijan),
having public bureaucracy of Azerbaijan as its main target object. Moreover, International
Advanced Public Executive Master Program (APEP) and Public Administration PhD.
Programme which are conducted in English were formed for public administrators of the allied
and friendly countries of Turkey. In the academic year of 2015-2016, about 340 students enrolled
to our graduate programmes, 40 of which are from the allied and friendly countries.
We will be proud to see the senior manager candidates both from Turkey and the allied countries
in our Institute.
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
General Manager
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 -1شناسایی و معرفی:

موسسه مدیریت دولتی ترکیه و خاورمیانه(تودایی ویا به انگلیسی به نام اختصاری پایتمی)براساس پروتکل
الحاقی توافقنامه کمکهای فنی بین ترکیه و سازمان ملل متحد درسال  2591تاسیس شد.با فرارسیدن شصت و
چهارمین جشن سالگرد تاسیس موسسه پایتمی یا تودایی  ،این موسسه شهرت موثرترین و معتبرترین موسسه مدیریت
دولتی کشورترکیه وهمچنین سرزمین خاورمیانه،شبه جزیره بالکان و کشورهای حوزه قفقاز و تمامی کشورهایی که
درمناطق همسایه ترکیه تشکیل شده اندرا به دست آورده است.موسسه تودایی ضمن داشتن فعالیت های آموزشی،
پژوهشی و چاپ ونشر(انتشارات)درحوزه مدیریت دولتی(اداره امورعمومی) نه فقط یک موسسه دانشگاهی ارائه
دهنده دانش نظری است بلکه همچنین مرکزی برای تسهیم و به اشتراک گذاری تجارب مفید اداری است.
جدااز فعالیت های آموزش ،پژوهش وانتشارات  ،موسسه پایت می دارای شهرت نسبتاً قابل مالحظه ای هم
درداخل کشورترکیه و هم درسراسر جهان می باشد.برنامه های سطح عالی(تحصیالت تکمیلی و )..موسسه تودایی
درکشور ترکیه توسط مجوز انجمن اروپایی مدیریت دولتی  ،معتبروقابل قبول است.عالوه براین ،مجله مدیریت
دولتی موسسه(آمی ادارسی درگسی)  ،یکی از  6مجله موجود موسسه است که توسط نمایه استنادی علوم
اجتماعی(از  3نمایه استنادی معروف )SSCI-شاخص گذاری شده است.فعالیت های پژوهشی موسسه درحوزه
های مختلفی هدایت شده است ودرحقیقت به عنوان یک راهنمای مهم درحوزه مدیریت دولتی(اداره
امورعمومی)عمل می نماید.امروزه ،موسسه پایت می(تودایی) دارای جایگاه« آخرین مسیر پیشرفت» رادرترکیه و
مناطق همسایه اش کسب نموده است.دراین خصوص ،مرکز آموزش و پژوهش مدیریت دولتی قفقاز درسال 1122
با همکاری آکادمی مدیریت دولتی کشور آذربایجان شوروی که موردهدفشان کارمندان دولتی محسوب می
شدند ،تاسیس شد.عالوه براین ،دوره بین المللی فوق لیسانس مدیریت عمومی(اجرایی)( )APEPو دوره دکترای
مدیریت دولتی()PhD.که به زبان انگلیسی برای مدیران دولتی کشورهای مرتبط و دوست با کشور ترکیه تشکیل
شد.درسال تحصیلی  1129-1126درحدود  321دانشجو درمقطع فوق لیسانس ثبت نام کردند که درحدود 21
نفرازآنها متعلق به کشورهای مرتبط و دوست با کشورترکیه بودند.مامفتخر خواهیم بود که داوطلبان مدیریت عالی
هم ازکشورترکیه و هم از کشورهای مرتبط در موسسه امان داشته باشیم.
پروفسور دکتر اونور اندر اصالن -مدیرکل موسسه پایت می یا تودایی
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National Institute of Public Administration(INTAN)

2. Catalogues


Turkish Catalogue



English Catalogue



Russian Catalogue



Arabic Catalogue



APEP Catalogue

3.GENERAL DIRECTORATE
General Director: Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
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Dep. General Director: Prof. Dr. Aslı AKAY
Secretary of General Director: Deniz AKDENİZ
Secretary of Deputy General Director: Bediha KAZAN BELGİN

4. GENERAL SECRETARIAT
General Secretary: Tülün YÜCEL
Dep. General Secretary: A. Cevat ÖZER
Dep. General Secretary: Sevilay ULUTAŞ
Secretary of General Secretary: Gülbül GÜLER
Administrative and Financial Director: Taner AKKAYA
Acting Personel Director: Sibel ELVERİR
Director of Student Affairs: Yasemen YILDIRIM
Director of Social Affairs: Cemal PORGALI
Director of Library: Vildan KAHRAMAN
Director of Strategic Development: Jale KILIÇ

5. Graduate Programs
DAYTIME MASTER`S PROGRAMS



Public Administration
Local Governments

EVENING MASTER`S PROGRAMS







Justice Administration
Educational Administration
Law Enforcement
Public Administration
Disaster Management
Migration Management
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DOCTORATE PROGRAMS


Doctoral program in Political Science and Public Administration

MASTER`S PROGRAMS IN ENGLISH


International Advanced Public Executive Master Programme (APEP)

6.Academic Staff
ASLI AKAY
Prof. Dr.

ÖRSAN Ö. AKBULUT
Prof. Dr.

A. ARGUN AKDOĞAN
Prof. Dr.

SONGÜL ALTINIŞIK
Prof. Dr.

ONUR ENDER ASLAN
Prof. Dr.

TÜRKSEL BENSGHİR
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Prof. Dr.

KAMİL UFUK BİLGİN
Prof. Dr.

KIVILCIM ERTAN
Prof. Dr.

FATMA HİLAL ONUR İNCE
Prof. Dr.

FİLİZ KARTAL
Prof. Dr.



SERİYE SEZEN
Prof. Dr.

NEŞE SONGÜR
Prof. Dr.
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ERKAN TURAL
Prof. Dr.

FEYZİ ULUĞ
Prof. Dr.

NURAN SAVAŞKAN AKDOĞAN
Assoc. Prof. Dr.

ALİ MURAT BERKER
Assoc. Prof. Dr.

SONAY BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU
Assoc. Prof. Dr.

ÖZGÜR SARI
Assoc. Prof. Dr.

BURAK TANGÖR
Assoc. Prof. Dr.

SUTAY YAVUZ
Assoc. Prof. Dr.

SÜHA OĞUZ ALBAYRAK
Assistant Prof. Dr.

YELİZ ŞANLI ATAY
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Assistant. Prof. Dr.

HANDE ÖZGEN
Assistant. Prof. Dr.

BAŞAK BEYDOĞAN TANGÖR
Assistant. Prof. Dr.

FİLİZ DEMİRCİ
Dr.

SERHAN TEVFİK KARAHAN
Instructor

ARZU OFLASLI
Lecturer

AYHAN MELİH TEZCAN
Instructor

GÖNÜL TURGUT
Lecturer

MERVE AKDEMİR
Research Assistant

BORA AKSU
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Research Assistant

SEMİH ALTINTAŞ
Research Assistant

TURGAY GÜLPINAR
Research Assistant

ASLI GÜRTUNCA
Research Assistant

ERDEM GÜVEN
Research Assistant

BURCU TETİK
Research Assistant

VAHİDE FEYZA URHAN
Research Assistant
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.2انواع کاتالوگ
به زبان های انگلیسی -عربی -روسی -ترکی و..
.3هیات مدیره کل موسسه تودایی:
استاد دکتر اونور اندر اصالن -مدیرکلدکتر اصلی آکای-معاون مدیرکلدنیز آکدنیز-منشی مدیرکل-بدیها کازان بلگین -منشی معاون مدیرکل

 .4دبیرخانه عمومی موسسه شامل اعضای زیر به ترتیب سمت :
دبیرکل-تولون یوسلمعاون دبیرکل-آ.سوات اوزرمعاون دبیرکل-سویالی اولوتاشمنشی دبیرکل-گولبول گولرمدیراداری و مالی-تانرآکایاسرپرست نیروی انسانی :سیبل الوریرمدیراموردانشجویی-یاسمن ایلدیریم11

مدیراموراجتماعی-سمال پورگالیمدیرکتابخانه-ویلدان قهرمان-مدیرتوسعه راهبردی-ژاله کلیچ

.5برنامه ها:
برنامه های فوق لیسانس روزانه:
مدیریت دولتی(اداره امورعمومی)حکومت های محلیبرنامه های فوق لیسانس شبانه:
مدیریت عدالتمدیریت آموزشیحقوق عملیاتی(اجرایی)مدیریت دولتی(اداره امورعمومی)مدیریت بحران(فاجعه)مدیریت مهاجرتبرنامه های دکترا
برنامه دکترای علوم سیاسی و مدیریت دولتی(اداره امورعمومی)برنامه های فوق لیسانس به زبان انگلیسی
برنامه بین المللی فوق لیسانس مدیران ارشد(عالی) دولتی.6فهرست کارکنان دانشگاهی(علمی) موسسه تودایی:
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استاد دکتراصلی آکایاستاددکترارسان ا.آکبولوتاستاددکترآ.آرگون آکدوگاناستاددکتر سونگول آلتی نیشیکاستاددکترانوراندراصالناستاددکترتورکسل بنسگیراستاددکترکامل افق بیلگیناستاددکترکیویلسیم ارتاناستاددکترفاطما هیالل اونور اینجهاستاددکترفیلیز کارتالاستاددکترسریه سونگوراستاددکترارکان تورالاستاددکترفیضی اولوگدانشیار دکترنوران ساواش کان آک دوگاندانشیار دکترعلی مراد برکردانشیار دکترسونای بایرام اوغلو اوزوگورلودانشیار دکتراوزگورساریدانشیار دکتربوراک تانگوردانشیار دکترسوتای یاووز-استادیار دکترسوهااگوز آلبایراک
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استادیار دکتریلیز شانلی آتایاستادیار دکترهنداوزگناستادیار دکترباشاک بیدوگان تانگوردکتر فیلیز دمیرچیمربی سرهان توفیق کاراهانمربی آرزو افالسکیمربی آیهان ملیحه تزجانمربی گونول تورگات دستیارپژوهشی مروه آکدمیر دستیارپژوهشی بوراآکسو دستیارپژوهشی سمیح آلتینتاش دستیارپژوهشی تورگای گولپینار دستیارپژوهشی اصلی گورتونجا دستیارپژوهشی آردم گوون دستیارپژوهشی بورجو تتیک -دستیارپژوهشی وحیده فیزا اورهان
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برنامه ها یا دوره های آموزشی مربوط به موسسه مدیریت دولتی ترکیه و خاورمیانه(پایت می یا تودایی)
(ترجمه کاتالوگ موسسه اززبان انگلیسی به زبان فارسی)

 برنامه های ما
برنامههههه هههههای آموزشههههی فههههوق لیسههههانس و دکتههههرا  ،برنامههههه هههههای دانشههههگاهی هسههههتندکه بههههه
کارمنههههدان دولههههت پیشههههنهادمی شههههود.برنامه هههههای فههههوق لیسههههانس و دکتههههرای ایههههن موسسههههه ،
دانشهههجویان را بههها مجموعهههه ای از مههههارت ههههایی آشهههنا مهههی سهههازد کهههه آنهههان را درحهههوزه مهههدیریت
دولتهههی واقعهههی بههها کمهههک تکنیهههک ههههای پژوهشهههی جدیهههدو چهههارچوب تحلیلهههی معهههین قهههادر بهههه
درک عمیههههق مجههههددمی نماید.شههههرکت کننههههدگان درایههههن دوره ههههها ،فرصههههت ارائههههه نظههههرات و
تشههههههریح موضهههههههوعات اجتمههههههاعی ،دولتهههههههی و سههههههطو عمهههههههومی رااز طریههههههق مطالعهههههههات
موردی،کارهای گروهی و پژوهش ها و مطالعات مستقل خواهندداشت.
 موسسه ما
برنامه های آموزشی کوتاه مدت(نظیرمرکز آموزش مدیریت دولتهی ایهران) و برنامهه ههای آموزشهی فهوق
لیسانس توسط اساتیددرون سازمان(پایت می) که کارشناسانی باسابقه درحوزه کاریشان هستند ونیز سایراسهاتید
از دانشگاههای مختلف و کارشناسان دولتی که دارای ارشدیت پستی در حهوزه مهدیریت دولتهی ونیهز تجهارب
سرپرستی هستند ،ارائه می شود.
 برنامه های آموزشی کوتاه مدت(نظیر مرکز آموزش مدیریت دولتی)
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ایههن برنامههه ههها درقالههب دوره هههای آموزشههی فشههرده و کوتههاه مههدت بهها هههدف بیههان چههالش هههای
گوناگون(مسههائل مختلههف) درزمینهههه مههدیریت دولتهههی توسههط موسسهههه تههودایی ارائهههه مههی شود.شهههرکت
کننههدگان درمههدت زمههان کوتههاهی دانههش مربههوم بههه تعههامالت مختلههف و تجههارب آموزشههی را کسههب
خواهندنمودواین از طریق تعامالت مستقیم و تسهیم تجارب خود با همتایانشان میسرمی گردد.

هرسال  ،موفق ترین مدیران متقاضی به عنوان میهمان درهمایش های کوتاه مدت که درلوگزامبورگ و وزارت
منابع انسانی و امنیت اجتماعی( )PRCبرگزار می شود ،شرکت می کنند.

برنامه های درسطح عالی به صورت شبانه

موسسه پایت می دارای برنامه هایی است که اولین برنامه ها ونیز تنها برنامه هایی هستندکه توسط انجمن
اروپایی اعتباربخشی مدیریت دولتی به نام  EAPAAدرکشورترکیه وفقط برای کارکنان دولت مجوز می دهد و
قابل دسترسی است.
برنامه های شبانه(تحصیالت تکمیلی)عالی ،شرکت کنندگان را قادرمی سازد تا مطالعات عالی خودرا
درهنگام فعالیت های کاری پیگیری وادامه دهند.

برنامه یا دوره عالی مدیریت عدالت:

این دوره مختص قضات و دادیاران دولتی است که درشهرآنکارا فعالیت می نمایند و مستقیماً به وزارت
دادگستری ونیز مشاوران حقوقی ،وکال ،کارشناسان دادسرا ودستیاران کارشناسان دادگاهها در موسسات دولتی
گزارش دهی می نمایند ،طراحی شده است.
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برنامه یا دوره عالی مدیریت آموزشی:

این دوره مختص ماموران دولتی ،کارشناسان ،مدیران مدارس و موسسات آموزشی ،معلمان و بازرسان
است که در شهرآنکارا فعالیت می نمایند و مستقیماً به وزارت آموزش ملی ونیز کارشناسان آموزشی درموسسات
دولتی که گزارش دهی می نمایند راشامل می گردد.

دوره عالی مدیریت امنیت:

این دوره مختص کارکنان اجرایی(عملیاتی) حقوقی نیروهای پلیس و ژاندارمری و دیگر کارکنان امنیتی،
ماموران پشتیبانی(حفاظت) و پیشگیری(اصال ) و ماموران افسر شهرآنکارا است.

دوره عالی مدیریت دولتی(اداره امورعمومی)

این دوره مختص تمامی کارکنان مدیریت دولتی درشهرآنکارا است.

دوره عالی مدیریت فاجعه(بالیا)

این دوره مختص تمامی کارکنان دولتی است که درموسسات ،ادارات کل و نمایندگی های دولت
درحوزه فعالیت های پاسخگویی و امنیت های ضروری مشغول به خدمت می باشند.

دوره عالی مدیریت مهاجرت

این دوره همه کارکنان دولت که درموسسات دولتی و ادارات کل و نمایندگی های دولت با موضوع
مهاجرت درگیر هستند ،شامل می گردد.
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به شرکت کنندگانی که با موفقیت دوره هارا تکمیل نموده اند(گذرانده اند)« گواهینامه دوره عالی» اهداء
می گردد که دارای عنوان دوره یا برنامه موردنظری است که آنها شرکت نموده اند(.عنوان دوره مشخص است)
هرفارغ التحصیل عالی دریک سطح مربوم به جایگاه تیمی اش پذیرفته می شود(دریک رتبه تیمی مربوم
به خود) برای هرسال آموزشی (تا  1سال) مطابق با پیش بینی های حقوقی مناسب  ،انجام شده است.

شرایط ثبت نام برنامه های عالی

بعداز فارغ التحصیل شدن از دوره  2ساله موسسه آموزش عالی ویا فارغ التحصیل شدن از طریق موسساتمشابه خارجی که معادل بوده واز یک مرجع و جایگاه مناسب دریافت مدرک نموده است به عنوان کارمندتوسط
نمایندگی دولتی و یا موسسه دولتی مشغول به کار و استخدام می شود.

داشتن تجربه حرفه ای واقعی درحداقل  2سال خدمت ضرورت نظام درنمایندگی دولتی ویا موسسه دولتی ،پس از فارغ االتحصیلی از دوره 2ساله اولیه دانشگاهی(دانشجویان خارجی نیاز به داشتن تجربه حرفه ای وعملی
دربخش دولتی نیستند)

-داشتن حداکثر  29سال سن درزمان ثبت نام

دریافت حداقل  29واحد (علمی) دانشگاهی در حوزه مطالعاتی موردنظر درخواست کننده،
از امتحان ورودی آموزش عالی و کارکنان دانشگاهی( )ALESکه توسط مرکز اندازه گیری،
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انتخاب و کارآموزی( )OSYMبرگزارمی شود ویارائه برگه نتایج امتحانات تازمان موعود برای
امتحان شفاهی درآخرین مرحله درصورت داشتن امتحان شفاهی .درصورتی که داوطلبان متقاضی
برنامه های آموزشی به زبان انگلیسی هستند ،از داوطلبان انتظار می رود که به زبان انگلیسی تسلط
کافی داشته باشند تا شرکت دربرنامه ها ،موفقیت آمیز باشد .داوطلبان نیازدارند که حداقل 21
(واحدیا امتیاز) تافل  IBTویا  991امتیاز از تافل  PBTرادارا باشند.

برنامه های دکترای موسسه مدیریت دولتی ترکیه و خاورمیانه(تودایی یا پایت می)

-شرایط ثبت نام دوره های دکترا:

دوبرنامه دکترا یکی به زبان انگلیسی و دیگری به زبان ترکیه ای است که به دانشجویان درحوزه علوم
سیاسی و مدیریت دولتی پیشنهاد می شود.

برنامه دکترای علوم سیاسی و مدیریت دولتی(به زبان ترکیه ای):

دریافت گواهینامه پایان تحصیالت دانشگاهی(ابتدایی) و فارغ التحصیلی تحصیالت تکمیلی به همراه تز یا پایاننامه ویا داشتن گواهینامه معادل درصورتی که داوطلب مدرک مقدماتی تحصیالت دانشگاهی راازیک دانشگاه
خارجی دریافت نموده است.

داوطلب بایستی حداقل  65واحددانشگاهی رادرامتحانات ( )YDSیا امتیازات معادل رادرسایر امتحاناتکافی(مناسب) مرتبط به هیات داخلی دانشگاه به عنوان درموقعیتی باشد که دردوره دکترا اورا پذیرفته باشند.
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درصورتی که دانشجوخارجی است و زبان مادری دیگری دارد داطلب مذکوربایستی حداقل  65امتیازدرامتحانات به زبان انگلیسی،فرانسه ویازبان آلمانی(زبان های زنده دنیا) کسب نماید ویا امتیازات معادلی
رادرامتحانات که رضایت بخش ویا مناسب برای هیات محترم داخل دانشگاه است دریافت نماید.

 موسسه پایت می (تودایی) ممکن است با پیشنهاد کمیته دانشگاهی و با تصمیم کمیته اجرایی  ،امتحانات زبانموردلزوم(نیاز) راهدایت ویا اجرانماید.

-کمیته اجرایی براساس پیشنهادکمیته دانشگاهی مشخص خواهدنمودکه کدام زبان خارجی بایستی پذیرفته شود.

دلیل مستند برای پذیرش فارغ التحصیل دردوره عالی داشتن حداقل نمره  55از  111امتیاز با پایان نامه وداشتن حداقل نمره  55از  111بدون پایان نامه مالک پذیرش خواهدبود.

 دریافت حداقل  65واحد درحوزه مطالعاتی که تقاضا می نماید از امتحان ورودی آموزش عالی و کارکناندانشگاهی ( )ALESکه توسط مرکز اندازه گیری ،انتخاب و کارآموزی( )OSYMدرصورت داشتن مدرک
تحصیلی فوق لیسانس داوطلب ونیز داشتن  51واحد درس دانشگاهی ،درصورتی که داوطلب دارای مدرک
تحصیلی لیسانس است(.درحوزه مطالعاتی که موردنظر داوطلبان است)

دوره دکترای علوم سیاسی و مدیریت دولتی( Ph.D.به زبان انگلیسی)

داشتن گواهینامه دوره عالی :ارائه مستندات داشتن حداقل نمره  55از  111برای داوطلبان دارای پایان نامهتحصیلی و نمره  55از  111برای داوطلبان بدون پایان نامه.
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-داشتن تسلط کافی به زبان انگلیسی برای موفقیت در شرکت نمودن دردوره مذکور.

(شایسته است که داوطلب حداقل  52امتیاز درتافل  IBTویا  551امتیاز درتافل  PBTکسب نموده باشد)

تحقیقات(پژوهش ها)

-1پژوهش های مرتبط با حوزه مدیریت دولتی به درخواست دولت.

موسسههه پایههت مههی تههاکنون بسههیاری از پههروژه ههها راباموفقیههت انجههام داده اسههت .درمیههان ایههن پههروژه
هاکههه بسیارمشهوراسههت پههروژه پژوهشههی سههازمان حکومههت مرکههزی ،گههزارش هیههات مههدیره مشهههور بههه (مهتههاپ
یا  )MEHTAPکه اولین و جامع ترین پژوهش مدیریت دولتی کشور ترکیه محسوب می شود.

درمههدت زمههان طههر دوم ،کمیتههه مشههاوره اصههالحات اداری ،گزارشههی تحههت عنههوان« بازسااازماندهی

ماادیریت ،خااط مشاای هااا و پیشاانهادات» بههه چههاپ رسههاند کههه موجهب راه انههدازی و رهبههری پایههت مههی (موسسههه
تودایی) با تصمیم هیات وزیران درسال  2591میالدی عملیاتی و اجرایی شد.
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موسسههه پایههت مههی ،راهنمههایی بههه منظورتوسههعه بسههیاری از قههوانین و سیاسههتها تههدوین نمههود کههه ایههن
قههوانین عبههارت انههداز قههانون شههماره  3123مبتنههی برگههزارش بازسههازماندهی مههدیریت دولتههی کههه درحههوزه
مطالعات کمیسیون مدیریت دولتی درموسسه پایت می درسال  2521میالدی انجام شده است.

تحقیقههات مههدیریت دولتههی (کایهها درکشههورترکیه) پژوهشههی مبتنههی بههر ارائههه رویکردجامع(کههل نگرانههه)
مههدیریت دولتههی کههه تحههت نظههر اداره کههل مههدیریت تحقیقههات و مشههارکت  ،انجههام فعالیههت مههی نماید.براسههاس
اتمههام ایههن پههروژه  ،گزارشههی تحههت عنههوان«تحقیقااات ماادیریت دولتاای» گههزارش کلههی درسههال  2552مههیالدی
منتشرشد.

-2پروژه های تحقیقات(پژوهش های)علمی مستقل

موسسه پایت می  ،اقدام مهمی دررابطه با پروژه های پژوهشی سال  2112میالدی انجام داده است که
پس از آن همه پژوهشگران به طور مستقل با هرگونه پرسشی از دبیرخانه پژوهش های اجتماعی ویا دولت ویا
سایر نمایندگی های دولتی مرتبط  ،درحال اجرا هستند.

مهم ترین ویژگی پروژه های پژوهشی ازاین نوع عبارت انداز این که اولین بار درحوزه مدیریت دولتی
ممکن است اطالعات جامعی برپایه تحلیل مجموعه زمان های تجربه شده(تجربی) بدست آید.

درزیر فهرستی از پروژه های پژوهشی تکمیل شده وجاری تحت عناوین ذکرشده  ،انجام شده است:

 پژوهش های کشورایران :پروژه پژوهشی مربوط به ساختار و چشم انداز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی(سال 2115میالدی).
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 پروژه توسعه یک مدل اندازه گیری راهبردی برپایه رویکردسازمانی ظرفیت فناوری اطالعات( )ITو پویاییسیستم(سال  2114میالدی).
 پروژه پژوهشی درباره سطح موقعیتی حکومت های محلی(سال  2114میالدی). پروژه پژوهشی درباره نظام پارلمانی ترکیه(از  – 2113تا  2114میالدی). پروژه پژوهشی درباره سازمان خدمات کارکنان مرکزی(پرهیز یا  )PERHIZدرسال  2114میالدی. -پروژه پژوهشی ساماندهی وزارتخانه های کشورترکیه(ازسال  2112میالدی تا  2113میالدی).

 پااروژه پژوهشاای درباااره مساامولیت ماادیریت درقبااال زلزلااه هااای موجااود درکشورترکیه(ازسااال  2112تااا 2113میالدی).

 پااروژه پژوهشاای درباااره مقیاااس عااددی اناادازه شااهرهای موجااود درکشورترکیه(ازسااال  2111ماایالدی تااا 2112میالدی).

 پااروژه پژوهشاای درباااره بازتاااب هااای خااط مشاای هااای امنیاات اناارژی اتحادیااه اروپااا درباااره مااذاکراتبدست آمده از کشورترکیه(سال 2111میالدی).

 پااروژه پژوهشاای درباااره بازسازماندهی(بازساااماندهی) راهنمااای سااازمان دولتاای کشورترکیه(سااال 2111میالدی)
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 پااروژه پژوهشاای درباااره ماادیریت اطااالع رسااانی(اطالعات) و برنامااه ریاازی اطالعات(:ازسااال 2111میالدی تاسال  2112میالدی)
 پروژه پژوهشی درباره بازرسی و ممیزی داخلی درحوزه مدیریت دولتی کشورترکیه(ازسال  2111میالدیتاسال  2112میالدی)
پژوهش هایی که درمیان حوزه های(رشته های) اصلی فعالیت های موسسه پایت می(تودایی)
وجوددارند هم درساختار دانش مدار دانشگاهی موسسه و هم درارائه اطالعات نظری و کاربردی موردنیاز در
حوزه مدیریت دولتی ،نقش مهمی را ایفا می نمایند.
-3پژوهش های ویژه موسسه -موسسه پایت می خدمات مشاوره ای که سفارش مدار با نیازهای متنوع آژانس
ها(نمایندگی های) دولتی متفاوت و موسسات دولتی با توجه به بازساماندهی کارمندان عادی،پروژه های بازنگری
کسب و کار و برنامه ریزی راهبردی است.

پههژوهش هههای خههاص درحههوزه خههدمات مشههاوره سههازمانی ویهها بههه شههکل پههژوهش هههای دائمههی بهها
همکههاری موسسههات مههرتبط ویهها مطالعههه مههوردی ممکههن اسههت انجههام بشههود .درخواسههت هههای دریههافتی از
موسسههات بههه منظههور پههژوهش درزمینههه مههدیریت نیههروی انسههانی عههادی ویهها بازسههازماندهی توسههط موسسههات
متقاضههی تههامین بودجههه مههی شههوند.درزیر ،لیسههت کههاملی از پههروژه هههای پژوهشههی جههاری درایههن حههوزه
(مدیریت نیروی انسانی) وجوددارند:
 پااروژه ارزیااابی عرضااه و تقاضااای نیااروی کااار مهاااجر درکشااورترکیه توسااط بخااش هااا و تحلیاال اثااراتاجتماااعی –اقتصااادی نیااروی کارمهاااجر فصاالی درشاارایط مهاااجرت موقاات و مهاااجرت ادواری از سااال

 2114میالدی تا  2115میالدی.
 گروههااای سرازیرشااده بااه ساامت ترکیااه :شاایوه هااای کاااری الگو(ماادل) و رهبااری کشااورترکیه ،خااطمشی های اجراشده و تجزیاه و تحل یال تطبیقای نتااین چناین خاط مشای هاایی ،پاروژه اشاتراک گاذاری
گنجایش(ظرفیت موجود).

 پااروژه پژوهشاای درباااره گاازارش وضااعیت کشااورترکیه درباااره خطاارات فاجعااه ها(بالیااا) (سااال 2114میالدی).
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 حکمراناای و پاسااخگویی درپااروژه ارزیااابی (کاااهش یااا تخفیاای) خطربالیا(فجااای یااا فاجعااه هااا) (ازسااال 2113میالدی تا  2114میالدی).

 پروژه آمبودمانسازی(سال  2113میالدی). پااروژه پژوهشاای درمااورد ماادیریت نیااروی انسااانی عااادی و بازسااازماندهی کااانون وکااالی ترکیه(سااال 2111میالدی).
 پژوهشااای دربااااره ارائاااه یاااا مطااارم نماااودن معیاااار عملکااارد وزارت کشاااور و مقاماااات ذیصاااالمدولتی(( )MIAPERسال  2116میالدی).

 -پژوهشی درمورد بازسازماندهی و مدیریت نیروی انسانی عادی برای اداره کل دبیرخانه مجم

ملی کالن

کشورترکیه(درسال  2114میالدی).
 پژوهشی درمورد بازسازماندهی و مدیریت نیروی انسانی عادی مدیریت کل چاپ و انتشارات و اطالعات(سال 2113میالدی).
 پژوهشی در مورد بازسازماندهی و مدیریت نیروی انسانی عادی برای مدیریت کل اتوبان ها(بزرگراه ها)(ازسال  2112میالدی تا  2113میالدی).
 پژوهشی درمورد بازسازماندهی و مدیریت نیروی انسانی عادی برای مرکزبهداشتی رفیق سایدام(ازسال 2112میالدی تا سال  2113میالدی).
 پژوهشی درمورد بازسازماندهی و مدیریت نیروی انسانی عادی بانک ای.اس کالکینما(بانک توسعه ،شرکتصنعتی ازسال  2111میالدی تا سال  2112میالدی).
 پژوهشی درمورد بازسازماندهی و مدیریت نیروی انسانی عادی انتخاب(گزینش) دانشجو و مرکزجابجایی( -OSYMازسال  2111میالدی تا سال  2112میالدی).
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 -4پژوهش های علمی درباره شهرستان ها(شهرداری ها و فرمانداری ها)
عالوه برمطالب فوق  ،مرکز دولت های محلی  ،پروژه های پژوهشی راجع به مسائل دولت های محلی تحت
نظر(نظارت) بخش یا اداره کل انجام می دهند.
این پروژه ها با هدف کاربرروی توسعه نظام های دولت های محلی و اجرای پژوهش هایی که اجرای موثر و
کارآمد ارائه خدمات توسط دولت های محلی را هدایت می نماید(.اداره می کند)
انتشارات(چاپ ونشر)
فعالیت های تالیف و انتشارات توسط شعبه کالکشن پابلیکیشن انجام می شوند.این شعبه تاکنون درحدود
 395جلد کتاب منتشرکرده است.با ظرفیت چاپ ونشری که دارد ،موسسه پایت می  ،بزرگترین ناشر(چاپ ونشر)
کشورترکیه دررشته مدیریت دولتی است.هریک از هفت فصل نامه برجسته این موسسه ،پیشرو درحوزه های مرتبط
تخصصی خودشان هستند .که عبارت انداز:
-

مجله مدیریت دولتی

-

بازنگری مدیریت دولتی تودایی

-

سالنامه مدیریت دولتی ترکیه

-

فصل نامه دولت های محلی معاصر

-

سالنامه حقوق بشر ترکیه

-

کتاب سال حقوق بشرترکیه

-

فهرست سازمان دولتیT.R.

مجله مدیریت دولتی به صورت مجله فصلی ازسال  2562میالدی منتشرشده است درحال حاضر چهل و
هفتمین( )29جلداین مجله به عنوان مواد درسی و مرجع مهمی درحوزه مدیریت دولتی است.
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مجله مدیریت دولتی ،شامل نمایه مستند علوم اجتماعی( ،)SSCIپژوهش های اجتماعی،
گزارشات مستندمجله/چاپ ونشر علوم اجتماعی از اول ماه مارس سال  2115میالدی از جلد چهلم شروع
شده ودربانک اطالعات موسسه بین المللی علوم اداری( ،)IIASگروه اروپایی مدیریت دولتی ،مجالت
مدیریت دولتی چاپ شده وبه زبان ترکیه ای دربانک اطالعات علوم اجتماعی توبیتاک اوالک بیلیم از
اول ماه مارس سال  2111میالدی جلد سی وسوم شروع به نشرشده است .چاپ انگلیسی مجله (بازبینی یا
بازنگری مدیریت دولتی موسسه تودایی) که از اول ماه مارس سال  2111میالدی نیز به چاپ رسیده
است.
عالوه براین ،سالنامه مدیریت دولتی کشورترکیه یک فصلنامه به چاپ رسیده  ،به منظور توزی
ونشر پیشرفت ها و پزوهش ها درحوزه مدیریت دولتی کشورترکیه  ،نسبت به جامعه بین الملل ونیز
مقاالت به زبانهای انگلیسی ،آلمانی و فرانسه (درحال حاضر تا جلد سی و پنن موجوداست) چاپ شده
است .فصلنامه دیگر موسسه ،مجله دولت های محلی معاصراست .مجله به صورت فصلنامه از سال 1222
میالدی به چاپ رسیده است درحال حاضر جلد بیست و سوم  ،مجله ای که مسائل رادرحوزه های
دولت های محلی ،شهرنشینی و محیط زیست جدید بررسی می نماید ،چاپ می کند.

مجالت چاپ شده به زبان ترکیه ای درحوزه مدیریت دولتی شامل پیشرفت های جدید دردولت های
محلی وتغییرات درقوانین مرتبط دولت های محلی  ،بانک اطالعات علوم اجتماعی توبیتاک-اوالکبیلیم ،موسسه بین
المللی علوم اداری( ،)IIASگروه اروپایی مدیریت دولتی و بانک اطالعات مجالت چاپ شده به زبان ترکیه ای
درحوزه مدیریت دولتی است.
مجالت اینسان هاکالری ایلی گی و کتاب سال ترکیه مربوم به حقوق بشر به زبانهای ترکیه ای و انگلیسی
از سال  2595میالدی چاپ می شوند .اینسان هاکالری ایلی گی  ،دارای بانک اطالعات علوم اجتماعی ازسال 1115
میالدی به نام توبیتاک اوالکبیلیم است.
فهرست سازمان دولتی  ، T.R.فهرستی است که موسسه درآن با تشریح کارکنان دولت و اطالعات فصل
نامه ای راجع به نمایندگی ها و موسسات دولتی توضیح می دهد.
فهرست موردنظر به صورت فصلی و براساس صفحات قابل تغییر با ضمائم مختلفی درهرشماره(چاپی)
 ،چاپ می شود .فهرست حاضر درنیم قرن اخیر ،اندازه بزرگی اش(سایزش) توسعه پیدانموده است با وجودتمام
مشکالت موجودی که درزمینه چاپ ونشر است بهره برداری ازآن را ،آسان ترنموده است .ولیکن نیازمندبهبود
درمحتویات و چارچوب اساسی برپایه اطمینان ،اعتبار ،دقت و اطالعات کامل می باشد.
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برای رسیدن به این هدف ،چارچوب و مدل محتوایی جدیدی در پروژه ایجادشده است تا باز طراحی و
چاپ آن الین فهرست سازمان دولتی جمهوری کشورترکیه درسال  1121میالدی به منظور توانمندساختن فهرستی
کهف سادگی ،شفافیت و چارچوب سیستماتیک تسهیل چاپ اطالعات به روز را ،دارا است.
فهرستی که به صورت فصلنامه و فشرده از سال  1122میالدی چاپ شده است.
چاپ محتویات کامل ،تمامی فصول موسسه،یک پروژه ای است که درسال  1115میالدی ارائه شد
ودرسال  1121میالدی تکمیل شده ودرحال حاضر محتویات کاملی به صورت ان الین دردسترس است.
کتابخانه پایت می یا تودایی  ،تنها کتابخانه تخصصی درحوزه مدیریت دولتی درکشورمان است .آن دارای
بیش از(35111سی و نه هزار) کتاب و تقریباً  9111نسخه فصلنامه راداراست.
سالن قرائت و ساختمان کتابخانه کامالً درسال  1115میالدی ،نوسازی شدند ومیزان ظرفیت کتابخانه به
چهل( )21نفرافزایش یافته است .کتابخانه مذکور شش( )6نفرکارمنددارد و سیستم خودکارکاملی راهدایت می
نماید.
)نشانی وب سایت)WWW.todaie.edu.tr :
مرکز دولت های محلی(یریوم) -پایت می
این مرکز درسال  1252میالدی با هدف سازماندهی(ساماندهی) آموزش و برنامه های
آموزشی ویژه کارکنان واحدهای اداری(مدیریتی) و موسسات وابسته با ارائه خدمات مشاوره به
این موسسات ،طراحی و کنترل(هدایت) فعالیتهای پژوهشی به منظور بهبود مدیریت های محلی
و عملکرد خالق و موثر  ،تاسیس گردید.
برنامه های آموزشی این مرکز شامل عناصر(شاخص های)نظری و عملی ،طراحی شده به منظوراشتراک
گذاری به سوی اهداف توانمندسازی واحدهای دولت محلی به صورت موثر و اثربخش انجام وظیفه می نمایند و
مطابق با قوانین مربوم که توسعه یافته برای انتقال دانش نظری مورددرخواست قوانین دولت های محلی ،فنون
اداری و حوزه های معین مهارتی و مخصوصاً تجارب ودانش کاربردی برای اعضای منتخب و منصوب شده
دردولت های محلی است.
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برنامه های فنون آموزشی مشارکتی موردبهره برداری قرارمی گیرد و ممکن است به عنوان برنامه های
آموزشی منطقه ای ویا برروی سایت بیرون از شهرآنکارا ،وقتی که آن مناسب درنظرگرفته می شوند ،ارائه شوند.
تقریباً یکصدهزارکارآموز ،تاکنون دراین برنامه ها براساس موضوعات زیرآموزش یافته اند:
مدیریت شهری برای شهرداران،
خدمات پلیس شهری درشهرستان ها،
کارهای(فعالیاات هااای) عمااومی درشااهرداری ها(فرمانااداری هااا) وقااوانین (قانونگااذاری هااا)
مربوطه،
روابط عمومی دردولت های محلی،
مدیریت پاروژه دردولات هاای محلای و خادمات اجتمااعی اتحادیاه اروپاا در دولات هاای
محلی،
مدیریت نیروی انسانی عادی یا معمولی(مدیریت پرسنل) دردولت های محلی،
نظام های اطالعات شهری و جغرافیایی دردولت های محلی
امورحسابداری دردولت های محلی،
مدیریت محیط زیست و قوانین مربوطه دردولت محلی،
بودجه تحلیلی دردولت های محلی،
مدیریت فاجعه(بالیا) دردولت های محلی،
حسابداری اندوخته محور(افزایش محور-بهره و سرمایه) دردولت های محلی،
مدیریت فضاهای آزاد وزمین های سبز دردولت های محلی،
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مدیریت مناب انسانی دردولت های محلی،
شهرداری الکترونیکی،
امضای الکترونیکی و فناوری های اطالعات دردولت های محلی،
پروژه هاای متعهدشاده باا همکااری ساازمان هاا و موسساات ملای و باین المللای مختلای در
زمینه(حوزه های ) دولت های محلی،
حکمراناای و پاسااخگویی درگاازارش ارزیااابی فاجعااه(بالیا) و گاازارش وضااعیت کشااورترکیه
درمااورد پااروژه کاااهش خطاارات بالیا(فاجعااه) ازسااالهای 2113ماایالدی لغایاات  2114ماایالدی
پروژه پژوهشی درباره بهباود شارایط خادمات دولات هاای محلای (خادمات محلای) ازساال
 2113میالدی لغایت  2116میالدی با موسسه همکاری های فنی کشورآلمان()GTZ
پااروژه حمایاات از اصااالحات دولاات هااای محلاای (ازسااال  2113ماایالدی لغایاات 2115
میالدی) باوزارت کشور و اتحادیه اروپا.
پژوهش و مراکز آموزشی
پروژه های جاری مرکز دولت های محلی:

پروژه پژوهشی توسعه موادآموزشی دولت های محلی( )YEREP-Yerel Netبا همکاری وزارت
توسعه (ازسال  2555میالدی تاکنون) :پورتال اینترنتی توسعه یافته درقلمرو دولت های محلی در حوزه پروژه
.YEREP
درسال 1111میالدی این وب سایت که آدرس آن  WWW.Yerelnet.org.trاست موردراه اندازی
قرارگرفت:
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درسال  1123میالدی مولفه دیگری ازاین پروژه درحال جستجوی روش جدید ارائه خدمات دردولت های
محلی براساس قوانین و مقررات جدید ارائه شده ،درحال جریان بود.
ظرفیت سازی پرسنل(کارکنان) دولت های محلی درپروژه ارائه خدمات (ازسال  1122میالدی تاکنون) با
همکاری وزارت توسعه(ترکیه)
معیارهای(استانداردهای) خدمات در پروژه پژوهشی دولت های محلی(ازسال  1122میالدی تاکنون)با
همکاری وزارت توسعه.
توسعه تاکنون درچارچوب فعالیت های چاپ ونشر پشتیبان ،حوزه آموزش و فعالیت های انتشاراتی که
نشریات ذکرشده درزیر برای دولت های محلی قابل دسترسی بوده که هم از نظر ابعادمدیریتی و هم از فنی مدنظر
بوده است.
چههاپ هههای جدیههد و بههه روز  ،درچههارچوب پههروژه توسههعه موادآموزشههی مههدیریت هههای محلههی وجوددارنههد کههه
به شر زیراز آنها  ،نام می بریم:
 .1برنامه ریزی کارخانه های جلوگیری ازاتالف آب.
 .2آلودگی درمناب آبی ،تصفیه آب آشامیدنی.
 .3اصطالحات منطقه بندی(مربوط به شهرسازی).
 .4شهرداران ،وظایی و اختیارات.
 .5شورای شهر ،وظایی و اختیارات.
 .6کمیته شهری ،وظایی واختیارات.
 .5نظام کارکنان شهری(وابسته به شهرداری).
 .5روابط ناظران مدیریت شهری و دولتی.
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 .2خدمات مدیریت مناب آب -ساختارکلی.
 .11مدیریت مناب آب -پژوهش آنکارا.
 .11خدمات مدیریت زباله.
 .12آگهی های سمپوزیوم مدیریت های محلی.
 .13کتابچه مدیریت کارکنان شهرداری(شهری) به همراه سی دی.
 .14چشم انداز انتخابات محلی ازسال  1263لغایت  1223میالدی.
 .15کتابچه شهری(شهرداری) امورمنطقه بندی به همراه سی دی.
 .16مدیریت خدمات پلیس شهری.
 .15نظام مالیه محلی.
 .15وضعیت انتخابات محلی ازسال  1263الی .1222
 .12مدیریت شمالی.
 .21مدیریت ویژه استانی.
 .21همکاری و حضوردر مدیریت محلی.
 .22مدیریت مالی درمدیریت محلی.
 .23برنامه ریزی سرمایه و ارائه خدمات درمدیریت محلی.
 .24متقاضیان حسابداری برپایه ارزیابی در مدیریت محلی.
 .25توسااعه ملاای و ماادیریت محلی(چهااارمین یادداشاات هااای ساامپوزیوم ملاای
دولت های محلی).
 .26مدیریت پایتخت(مادرشهر-شهراصلی):فرایند یکپارچگی.
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.دهکده نشینی و مدیریت درکشورترکیه- مدیریت چشم انداز.25
.  راهنماهایی برای ارائه خدمات دردولت های محلی.25
. راهنماهایی برای ارائه کاال دردولت های محلی.22
. مطالعه موردی مرسین: روابط ملی و برنامه ریزی محلی درکشور ترکیه.31
. خطوط مرزی شهرها.31
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CONTINUOUS EDUCATION CENTRE (SEM)
Info

The Centre was affiliated to the Institution in May 2000 in order to conduct services in the form
of continuing education like various courses, seminars, etc. requested by corporations and
institutions to meet their in-service training needs, organize activities to improve competence of
the public personnel through short-term remote education programmes, and plan and organize
short-term education projects in the fields of interest of the Institution.
The Centre also performs such tasks as following corporate developments and applications
regarding continuing education, developing programmes, analysis and assessment.
Continuing Education Centre organizes courses and seminars in different fields of public
administration, scientific meetings and similar education programmes within the framework of
short-term education activities. Education programmes in the form of course and seminar are
open to general attendance from all public bodies and institutions.
The Institute took over the organisation of Public Diplomacy Education Programme (KADEP),
which had been conducted by General Secretariat of National Security Council for 35 terms, as
of the 36th term in 2006 for "Senior Managers" in spring and "Prospective Subgovernors" in fall.
In the trainings provided by SEM, nearly 35 thousand public officials have received certificate of
attendance so far.
General information about course and seminar programmes is given below.
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.
SEM organizes "special-purpose" programmes and provides "education consultancy"
service for any agency and institution. Special-purpose programmes are organized on monthly,
weekly, full or part time basis, and programme details are planned interactively.
.

At least 10 participants are required to register for an education programme to be offered.

.
Registrations are accepted by means of the institutions for those who attend to the
programmes in the name of an institution, or by means of individual application for those who
attend on their own behalf.
.
Education programmes are performed in TODAIE classrooms in principle. The
classrooms are equipped with the equipment and facilities to allow application of modern
education technologies. Certain programmes can be conducted in places other than TODAIE or
in the relevant institutions when the programmes are planned specifically for institutions.
.

Academics and specialized instructors are employed for the education programmes.

.
Participants have the opportunity of benefiting from TODAIE library, one of the most
advanced speciality libraries in the area of administration in our country.

.
Those who attend to the education programmes from other cities than Ankara are allowed
to accommodate in TODAIE Guest House as of Dormitory.
.
Information about the dates of course and seminar programs, lecturers in charge,
attendance fee and similar details are notified to the relevant agencies and institutions one month
before the start of the programmes and will also be announced on our web site
www.todaie.gov.tr.
.
For further information about the education programmes organized by SEM,
verbal/written application to TODAIE General Directorate is required.
Seminar of Protocol Managemant for Civil Servants
CONTACT
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Address: 85. Cad. No:8 06100 Yücetepe/ANKARA
Phone : 0312 231 73 60/2011/2012
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0312 231 52 65 Mualla OSMANOĞLU - Chief
: 0312 232 52 26

Fax

e-Post : mosmanoglu@todaie.edu.tr

مرکز آموزش مستمر(دائمی) )SEM( -
بهها هههدف طراحههی ،اجههرا و بهبههود برنامههه هههای آمههوزش مسههتمردرماه مههی سههال  1111مههیالدی  ،مرکههز
آمههوزش مسههتمر بههه نههام  SEMبههه منظههور کارآمههدی و اثربخشههی بیشههتر برنامههه ههها ،تاسههیس شههد.وظایف محولههه
ایههن مرکههز عبههارت انههداز  :هههدایت تجزیههه و تحلیههل نیازهههای آموزشههی موسسههات و سههازمان هههای دولتههی،
سههازماندهی فعالیههت هههای آموزشههی مربههوم بههه نیازهههای آموزشههی ضههمن خههدمت متعلههق بههه آنها،برنامههه ریههزی،
سههازماندهی و تعهدپههذیری نسههبت بههه پههروژه هههای آموزشههی ،انجههام وظههایف همههاهنگی ،پشههتیبانی از فعالیههت
هههای آموزشههی ضههمن خههدمت کههه توسههط موسسههات و سههازمان ههها ه هدایت مههی شههوند همچنههین برنامههه ریههزی،
سههازماندهی و متعهدشههدن برنامههه هههای ویههژه آموزشههی درحههوزه مسههسولیت و مخههتص موسسههه تههودایی یهها پایههت
مههی( ،)PAITMEنظههارت نمههودن برپیشههرفت هههاو شههیوه هههای کههاری سههازمانی در زمینههه آمههوزش مسههتمر و
ارزیابی برنامه های ارائه شده خواهدبود.
برنامه های آموزشی اساساً برپنج  9/عنوان استواراست:
 آموزش توسعه مدیران
 آموزش شغلی
 آموزش بهبود کیفیت کارکنان
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 آموزش اهداف عمومی
 آموزش توسعه منابع انسانی
ایههن مرکههز ،دوره ههها و سههمینارهایی درحههوزه هههای مختلههف مههدیریت دولتههی ،نشسههت هههای علمههی و برنامههه
های آموزشی مشابه درچارچوب فعالیت های آموزشی کوتاه مدت سازماندهی و برگزارمی نماید.
برنامااه هااای آموزشاای بااه شااکل دوره ویااا ساامینار باارای عمااوم حاضاارین از نهادهااای
عمومی(دولتی) و موسسات دولتی آزاداست.

عالوه برموارد گفته شاده ،مرکاز آماوزش مساتمر یاا SEMدوره هاای آموزشای ویاژه ای
سازماندهی نموده اسات وخادمات مشااوره ای درزمیناه آماوزش باه درخواسات ساازمان هاا
و موسسات دولتی  ،ارائه می دهد.
برنامههه هههای آموزشههی ویههژه(دوره هههای ویههژه) بههه صههورت ماهانههه ،هفتگههی ،یههک روز کامههل ویهها نصههف روز
و با محتویات مشخص شده به صورت قرارداددوجانبه معین ارائه می شوند.
برنامهههه ههههای ایهههن مرکهههز ممکهههن اسهههت در کهههالس ههههای درس موسسهههه (PAITMEپایهههت مهههی) ویههها
سههاختمان هههای خههارو از موسسههه ویهها سههایر امکانات(سههالن هههای) موسسههه متقاضههی دوره آموزشههی ویههژه
برگزارشوند.
تعاادادهمایش هااای اجراشااده درسااال  2114ماایالدی ،یکصااد وبیساات ونااه 122/همااایش
وایاان درحااالی اساات کااه درماااه ژوئاان سااال  2115ماایالدی بااه  52همااایش رساایده
اساات.ودرنتیجه تعدادشاارکت کنناادگان درهمااایش هااا و دوره هااای آموزشاای از 5143
نفردرماااه ژوئاان سااال  2115ماایالدی بااه تعااداد  5651نفاار درسااال  2114ماایالدی رساایده
اساات.مرکز آمااوزش مسااتمر یااا  SEMباایش از  1211دوره آموزشاای و همایش(ساامینار)
وبابیش از  51111نفرشرکت کننده سازماندهی و برگزار نموده است.
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برنامه آموزشی دیپلماسی عمومی(دولتی))KADEP(:
این برنامه معمهوالً توسهط دبیرخانهه کهل شهورای امنیهت ملهی بهه مهدت  39تهرم(دوره) ارائهه مهی شهد کهه
بعدها مطابق با تغییرات قوانین اجرایی به موسسه(پایت می یا تودایی) تفویض اختیارگردید.
موسسااه پایاات ماای ساای و ششاامین 36/دوره دیپلماساای عمااومی رادرسااال 2116
میالدی بنابه درخواست و تصویب دفترنخست وزیری و وزارت کشور ارائه کرد.
دوره ارائههههههه شههههههده در  6مههههههاه ،و افههههههراد موردهههههههدف شههههههامل مههههههدیران عههههههالی رتبههههههه،
ماموران(نماینههدگان)داوطلب ،کارشناسههان و نماینههدگان برنامههه ریههزی دردفههاترمرکزی و منطقههه ای سههازمان ههها
و موسسات عمهومی در حهوزه ههای خهط مشهی ههای ملهی وتهدیهدهای داخلهی و خهارجی کهه بهه طهور یکپارچهه
بهها امنیههت ملههی کشههورترکیه ارتبههام داشههته،وایجاد ثبههات در رویکردههها ،گههرایش ههها و رفتارههها درزمینههه مههدیریت
دولتی درارتبام باموضوعات اشاره شده فوق ،اهداف اصلی برنامه آموزشی مذکور خواهدبود.
شههرکت کننههدگان درایههن برنامههه توسههط سههازمان ههها و موسسههات مربوطههه برپایههه ضههرورت ههها و
واحدهای تخصصی مشخص شده موسسه پایت می( )PAITMEتعیین می شوند.
مراکز آموزش و پژوهش
برنامهههه در / 3سهههه مرحلهههه تحهههت عنهههاوین آمهههوزش رسهههمی ،بازدیهههدهای فنهههی مربهههوم بهههه سهههازمان
ها(نمایندگی های دولتی) و ماموریت های فنی داخلی وبین المللی و سفرهای آموزشی ارائه می شود.
آمههوزش رسههمی و بازدیههد هههای فنههی سههازمان ههها بههه صههورت رایگههان اسههت وایههن درحههالی اسههت کههه
هزینههه هههای ماموریههت هههای فنههی داخلههی و بههین المللههی و سههفرهای آموزشههی براسههاس قراردادهههای دوجانبههه
منعقدشهده توسههط سههازمان هههای مههرتبط بهها شههرکت کننههدگان ویهها سههازمان هههای مقصههد درمههدت زمههان آمههوزش
پرداخت خواهدشد.
ماموریت هاای فنای و سافرهای آموزشای مخاتص دفااتر فرماناداری هاا و سافارتخانه
هاراشااامل خواهدشااد.عالوه براساااتیدداخلی موسسااه  ،از سااایر موسسااات آمااوزش عااالی ویااا
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مدرسااانی از دانشااگاه های بیاارون از موسسااه کااه دارای مهااارت موردنیاااز درزمینااه هااای
آموزشی ویا معاونین وزرا و مشاورین وزرا موردبهره برداری قرار خواهندگرفت.
برنامه(دوره) بهبود توانمندیهای(شرایط-کیفیت) مدیران دربخش دولتی

بههههها انعقهههههاد(اجرای) پروتکهههههل(قرارداد) میهههههان موسسهههههه  PAITMEو اداره کهههههل کارکنهههههان
دولت،برنامه(دوره) بهبود شرایط مدیران دربخش دولتی ارائه گردید.
هاادف ایاان برنامااه(دوره) ،آمااوزش ماادیران دولتاای کااه بااا تغییاارات اجتماااعی،
اقتصادی ،حقاوقی و فنااوری اداماه فعالیات خواهنادداد واطمیناان ازاینکاه حاوزه مادیریت
دولتی با چن ین تغییراتای همخاوانی داشاته اسات کاه باعاه توساعه برپایاه مالحظاات منطقای
خواهدگردید و همه ایان مواردباه لطای مشاارکت ،شافافیت و خادمت باه جامعاه مای باشاد
که درآینده کشور رابرای سالهای آتی مهیا و آماده می سازد.
برنامه(دوره) آموزشی مدیران عالی رتبه :
موسسههه پایههت مههی برنامههه آموزشههی بههرای بهبههود دانههش حرفههه ای و مهههارت هههای کارکنههان عههالی رتبههه
دولههت کههه سههمت دبیههری دبیرخانههه هههای سههازمان هههای دولتههی و موسسههات دولههت را درراسههتای ضههرورت هههای
مدیریت دولتی به عهده خواهندداشت.
همایش ها(سمینارهای) زبان عثمانی:
سههمینارزبان عثمههانی ،درسههال  1122مههیالدی ارائههه شههد.این سمیناردرسههه 3/سههطح تحههت عنههاوین شههروع
کننههده ،متوسههط و عههالی تنظههیم مههی شههود.هدف ایههن دوره آشههنایی شههرکت کننههدگان بهها مکاتبههات دولتههی و
خصوصی و توانمندی قرائت مواردمکتوب به زبان عثمانی است.
خههدمات بههرآورد و ارزشههیابی(SEM :مرکههز آمههوزش مسههتمر) بههه سههازمان ههها وموسسههات دولتههی
خههدمات ارزشههیابی موردنیههاز آنههان را درزمههان هههای بههرآورد و ارزیههابی ارائههه مههی دهد.خههدمات مسههاعدت بههه
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سههازمان ههها و موسسههات دولتی(عمههومی) درحههوزه بههرآورد و ارزیههابی ازسههال  1122مههیالدی شههامل مههواردزیر
خواهدبود:
خدمات مشاوره ،آموزش وبازرسی
گزینش(انتخاب)
طبقه بندی کردن
جایگزینی اهداف متفاوت
برنامه ریزی واجرا به منظورتوسعه و پیشرفت
پااذیرش ابزارهااای ارزیااابی مورداسااتفاده در فعالیاات هااای راهنمااایی ،بهبااود آمااوزش
وپژوهش
فعالیت های مشارکت و پشتیبانی درحوزه های ذکرشده
انجااام ارزیااابی و ارزشاایابی دررابطااه بااا آموزش(مهااارتی) ،آموزش(دانشااگاهی) ،پااژوهش و
نقش های مادیریت درموسساه ،ارائاه خادمات درخواساتی مرباوط باه امتحاناات و گزارشاات
نشر و انتشارات  ،بولتن ها ،پیشانهادات پاروژه ،کتااب هاا وماواد آموزشای مرباوط باه ارزیاابی
و ارزشیابی موردنظر.
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