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تاريخ جلسه99/09//18 :

زمان جلسه10-9 :

حاضرين در جلسه

آقاي تنها و خانمها بزرگخو ،کردنوري و محقق

غائبین در جلسه

-

در اين جلسه به تصمیمگیري به منظور تقسیم کار براي اجراي ادامه پروژه پرداخته شد .بدين جهت دو تیم
ايجاد میشود که تیم اول به ترجمه و مستندسازي متون مربوط به پروژه میپردازند و تیم دوم به کارهاي
اجرايی و پیادهسازي مطالعات انجام گرفته در فضاي پژوهشگاه میپردازند.
مصوبات اين جلسه به شرح زير است:
 تیم اول متشکل از خانمها محقق ،بزرگخو و کردنوري به اقدامات زير خواهند پرداخت:
 بررسی نکات ذکر شده در جلسه با آقاي دکتر زارع
 بررسی نکات ذکر شده در جلسه با آقاي دکتر خوانساري
 بررسی مدل سنگاپور به منظور بهبود بهرهوري در پژوهشگاه
 تکمیل مدل بومیسازي شده ETRI
 مراجعه به آقاي ساداتحسینی و خانمها محمدي و قوامیفر و مصاحبه با آنها در راستاي فعالیتهاي
مشابه با پروژه بهبود بهرهوري پژوهشگاه که توسط آنها اجرا شده است( .خانم محمدي مطالعاتی بر
روي موسسات مشابه با پژوهشکده  CTپژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات داشتهاند).
 مشاهده سايت  C-DACو بررسی اطالعات موجود در آنها و تهیه سواالت مرتبط (به زبان انگلیسی)
با اجراي پروژه به منظور آشنايی بیشتر با محیط کاري آنها و مشورت با آنان در راستاي اجراي پروژه
 مطالعه در راستاي مواردي که به منظور اجراي پروژه مورد نیاز مجري پروژه و اعضاي تیم است.
 در نهايت اين تیم به تهیه مجموعه کاملی از سازمانهاي مشابه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات
میپردازند و شاخصهاي ارزيابی هر يک از آنها را استخراج مینمايند.
 تیم دوم متشکل از خانمها فرازمند ،فوالدي ،توتآغاج ،چراغچی ،آزادوار و عظیمینژاد و آقاي جانپرور به
اقدامات زير خواهند پرداخت:
 شناسايی و احصاء کلیه فرايندهاي موجود در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (آقاي مهندس
تورج يوسفی)
 بررسی گزارش گروهی که در سازمان برنامه جلسه داشتند به همراه شاخصها (آقاي مهندس
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عظیمینژاد)
 مصاحبه با آقاي مهندس خراط (مديريت دانش)
 مصاحبه با آقاي مديرزارع و دريافت اطالعات مورد نیاز (به صورت حضوري)
 مصاحبه با خانم قوامیفر در راستاي شناسايی فرايند شرکتسازي
 تهیه فلوچارت کلی ساز و کار مدل با کمک مشاور پروژه
 تهیه معیارها و الگوهاي وزندهی و اعتبارسنجی
 تهیه پرسشنامه
 نگاه پروژهاي به کلیه وظايفی که بر عهده پژوهشگاه قرار داده میشود تا نهايتا بتوان تدوين شاخصها
را به درستی پیش برد.

