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تاريخ جلسه69/02/20 :

زمان جلسه00-00 :

حاضرين در جلسه

آقای تنها و خانمها فرازمند ،چراغچی و عظیمینژاد

غائبین در جلسه

-

در اين جلسه به بررسی ادامه روند اجرای پروژه به منظور تهیه پرسشنامه پرداخته شد.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير میباشد:
 برای اجرای فاز دوم پروژه ،اقدامات کلی زير در نظر گرفته شده است:
 .0تکمیل ابعاد شاخصها
 .0تهیه پرسشنامه
 .3تحلیل پرسشنامه
 در پرسشنامهای که به منظور مصاحبه با خبرگان در نظر گرفته میشود ،بايد مواردی همچون وزن-
دهی شاخصها ،مشکالت و دغدغههای موجود در پژوهشگاه ،پیشنهاد شاخصهايی به منظور ارزيابی
پژوهشگاه و  ...در نظر گرفته شود.
 در مرحله تحلیل پرسشنامه بايد اقداماتی از جمله تهیه گزارش وزندهی و رتبهبندی ،انتخاب روش
بهینه تحلیل پرسشنامه ،وارد کردن اطالعات درج شده در پرسشنامه در فايل  Excelو نهايتا جمع-
آوری کلیه اطالعات استخراج شده از پرسشنامه انجام گیرد.
 روند اقدامات در نظر گرفته شده در فاز دوم پروژه را میتوان به صورت زير تقسیم بندی کرد:
 .0جایدهی شاخصها در مدل (خروجی :حدود  022شاخص)
 .0گزارش روشهای وزندهی و تحلیل شاخصها
 .3تهیه پرسشنامههای عمومی (مصاحبه و دريافت پیشنهادات)
 .4خالصهسازی شاخصهای مدل توسط تیم اجرايی با روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
(خروجی :حدود  022شاخص)
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 .5تدوين نهايی پرسشنامه تخصصی براساس مدل
 .9اجرای فرايند پرسشنامه نهايی (مصاحبه و جمعآوری پرسشنامهها)
 .0درج اطالعات دريافتی و تحلیل پرسشنامه (خروجی گزارش نهايی شاخصها و جداول و
نمودار)
 .8اجرايی سازی چرخهی بهرهوری
مصوبات اين جلسه به شرح زير است:
 .0خانمها چراغچی و توت آغاج به جایدهی شاخصها در مدل انتخاب شده بپردازند.
 .0خانمها عظیمی نژاد و فوالدی به شناسايی روشهای وزندهی و تحلیل شاخصها بپردازند.
 .3خانمها آزادوار و فوالدی و آقای جان پرور به تهیه پرسشنامه عمومی بپردازند.
 .4آقای میرزايی به همراه تیم اجرايی به خالصهسازی شاخصهای مدل با روشهای تصمیمگیری چند
معیاره بپردازند.
 .5تیم اجرايی به تدوين نهايی پرسشنامه تخصصی براساس مدل بپردازند.
 .9تیم اجرايی به اجرای فرايند پرسشنامه نهايی (مصاحبه و جمعآوری پرسشنامهها) بپردازند.
 .0تیم اجرايی به درج اطالعات دريافتی و تحلیل پرسشنامه (خروجی گزارش نهايی شاخصها و جداول و
نمودار) بپردازند.
 .8تیم اجرايی به اجرايی سازی چرخهی بهرهوری بپردازند.

