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تاريخ جلسه99/09//41 :

زمان جلسه41-40:

حاضرين در جلسه

آقاي تنها و خانمها چراغچی ،آزادوار ،عظیمینژاد و بزرگخو

مدعوين در جلسه

آقاي دکتر فسنقري

غائبین در جلسه

-

در اين جلسه به چگونگی پیادهسازي مدل انتخاب شده به منظور بهبود بهرهوري پژوهشگاه پرداخته شد و در
اين راستا ساختارهاي مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير میباشد:
 از آنجايی که مدل  MAFبه عنوان مدل برگزيده به منظور بهبود بهرهوري پژوهشگاه انتخاب شده است،
لذا بايد ارتباط بین المانهاي معرفی شده در اين مدل و  1حوزه کالن کاري پژوهشگاه به دقت مورد
بررسی قرار گیرد .همچنین بايد به بررسی ارتباط آنها با شاخصهاي به دست آمده به منظور ارزيابی بهره-
وري پژوهشگاه و فرايندهاي موجود در پژوهشگاه پرداخته شود.
 آقاي دکتر فسنقري تاکید داشتند که ابتدا بايد شناخت مدل به طور کامل انجام شود .همچنین به منظور
بررسی ارتباط بین فرايندها و واحدهاي سازمانی ،ايشان ساختار ماتريسی چند بعدي را معرفی کردند .ابعاد
اين ساختار به صورت زير است:
 .4فرايندهاي پژوهشگاه
 .1واحدهاي سازمانی پژوهشگاه
 .3اهداف وزارتخانه
 .1اهداف بخش ICT
 .5اهداف پژوهشگاه
 اين ساختار ماتريسی کمک میکند تا با مشاهده روند اجرايی فرايندها ،واحدهاي سازمانی درگیر را به
راحتی پیدا کرد و به ازاي هر سلول حاصل از تالقی فرايندها و واحدهاي سازمانی ،میتوان به راحتی
بررسی کرد که کدام يک از اهداف وزاتخانه ،بخش  ICTو پژوهشگاه برآورده میشود .در ادامه میتوان با
KPIهاي از قبل مشخص شده ،ارزيابی را به روش صحیحی اجرا کرد .از آنجايی که ساختار ماتريسی کلیه
روابط را به خوبی شفاف میکند ،میتوان به راحتی ضعفهاي موجود در پژوهشگاه را شناسايی و
پیشنهادات مناسب را ارائه داد.
 آقاي دکتر فسنقري تاکید داشتند که معیارهاي دقیق ارزيابی هر واحد بايد به درستی استخراج شود تا
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بتوان هر واحد را به درستی ارزيابی کرد و هیچ واحدي نتواند علت مشکالتش را کمکاري ساير واحدها
بیان کند .همچنین با توجه به اين که المانهاي معرفی شده در مدل  MAFجامع و کامل به نظر می-
رسد ،میتوان براي دستهبندي شاخصهاي به دست آمده به منظور بهبود بهرهوري پژوهشگاه ،از اين
المانها کمک گرفت.
 در ابتدا بايد مدل  MAFو تمامی المانهاي موجود در آن به طور کامل شناخته شوند و در ادامه به
پیادهسازي ماتريس اشاره شده ،پرداخته شود.

