بسمه تعالی
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا

گروه توسعه کسبوکار و کارآفرینی فاوا

الگوی ارتقای بهره وری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه
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زمان جلسه21-9 :

حاضرين در جلسه

آقايان دکتر میرزايی و مهندس تنها و خانمها فرازمند ،فوالدی ،چراغچی،
آزادوار ،محقق و عظیمینژاد

غائبین در جلسه

خانم توتآغاج

در ابتدای اين جلسه به بررسی سیستماتیک مدل بهبود بهرهوری پژوهشگاه پرداخته شد و در ادامه يک دسته-
بندی برای شاخصهای مربوط به تحقیق و توسعه پژوهشگاه براساس  4حوزه کالن کاری پژوهشگاه معرفی
شد .بدين ترتیب مدل گام اول که عبارت است از بحث ماموريت تحقیق و پژوهش يا دانش و فناوری تدوين
شد و کلیه شاخصهای به دست آمده براساس  4ماموريت کالن پژوهشگاه و با دو دستهبندی مجزا برای
شاخصهای عمومی و اختصاصی انجام گرفت.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير میباشد:
 شاخصهای بسیار زيادی براساس منابع داخلی و خارجی به دست آمده است که بايد در ابتدا شاخص-
های مربوط به تحقیق و توسعه را از میان آنها خارج کرد.
 با توجه به مطالعات انجام شده ،مدل انتخاب شده به منظور بهبود بهرهوری پژوهشگاه بايد به صورت
سیستمی باشد و در اين حالت بايد ورودی ،فرايند و خروجی را در راستای  4ماموريت کالن پژوهشگاه
مورد بررسی قرار داد.
 فرايندهای شناخته شده در پژوهشگاه را بايد با دو ديدگاه ،يکی از نظر شاخصهای عمومی و
اختصاصی مورد بررسی قرار داد و در ديدگاه دوم به تقسیم شاخصهای اختصاصی براساس 4
ماموريت کالن پژوهشگاه پرداخت.
مصوبات اين جلسه به شرح زير است:
 .2از میان کلیه شاخصهای به دست آمده از منابع داخلی و خارجی ،شاخصهای مربوط به تحقیق و
توسعه خارج شوند و با توجه به  4ماموريت کالن پژوهشگاه ،به دو دسته شاخصهای عمومی و
اختصاصی تقسیمبندی کرد.
 .1شاخصهای به دست آمده از مدل هند ،مراکز تحقیقاتی ايتالیا و ساير مواردی که در مقاالت ديگر
وجود دارد ،براساس  4بخش پارک فناوری ،مراکز نوآوری ،مراکز رشد و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات تقسیمبندی شوند.

