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تاريخ جلسه69/11/32 :

زمان جلسه13-6 :

حاضرين در جلسه

آقای تنها و خانم ها فرازمند ،فوالدی ،توت آغاج ،چراغچی ،محقق و آزادوار

مدعوين در جلسه

آقای مهندس احمدی

غائبین در جلسه

-

در اين جلسه به معرفی اهداف مورد نظر از اجرای پروژه الگوی ارتقای بهره وری پژوهشگاه و روند اجرايی آن
به آقای مهندس احمدی پرداخته شد و ايشان راهنمايی های خود را در اين راستا مطرح نمودند.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير میباشد:
 تاکید آقای احمدی بر اين نکته بود که جايگاه فرايند و پشتیبانی در پرسشنامه مشخص و متمايز
گردد.
 شاخص های بهره وری در دو دسته ارزشی و فیزيکی قرار دارند که در دسته ارزشی ،ماهیت از نوع
ريال است و در دسته فیزيکی ،اقالم قرار می گیرند.
 از آنجايی که در پژوهشگاه اهداف و ماموريت ها به طور کامل تدوين نشده است ،لذا بايد بتوان
شاخص های بهره وری هر سال را با شاخص های بهره وری سال های قبل ،يا يک استاندارد مشخص
و يا حتی اگر نتايج شاخص های بهره وری در يک سال مشخص ،دارای يک مقدار مناسبی است،
مقايسه نمود .به هنگام مقايسه شاخص های بهره وری در يک سال مشخص با سال های قبل ،بايد به
تورم توجه ويژه ای داشت ،بدين منظور از يک ضريب تقلیل کمک گرفته می شود که می توان از
سايت بانک مرکزی استخراج نمود.
 بهره وری از ترکیب کارايی و اثربخشی تشکیل شده است که در کارايی به بررسی مقدار راندمان با
توجه به مصرف منابع اشاره می شود و در اثر بخشی تاکید بر روی میزان دستیابی به اهداف مورد نظر
است .برای بررسی بهره وری بايد به هر دو مولفه مذکور توجه کرد و همچنین بايد ضرايب مشخصی را
برای آنها در نظر گرفت که نشان دهنده میزان تاثیر هر يک از آنها در نتیجه نهايی است.
 بیشتر شاخص هايی که تاکنون در اين پروژه استخراج شده است ،در زمینه اثربخشی هستند و به
کارايی توجه کمتری شده است ،لذا بايد شاخص های به دست آمده را با اين ديد اصالح کرد.
 شاخص های بهره وری را می توان از يک نگاه کلی تا ديدگاه بخشی تقسیم بندی کرد تا نهايتا در
اليههای انتهايی به بررسی شاخص های بهره وری برای فرايندها و حتی افراد نیز پرداخته شود.
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 مراحل تعیین بهره وری فرايندها را می توان به صورت زير بیان کرد:
 .1ماموريت فرايندها و واحدها مشخص شود.
 SIPOC .3برای نقشه فرايندها تعیین گردد.
 .2نسبت مجموع خروجی ها به مجموع ورودی ها مشخص شود.
 .4اثربخشی براساس اهداف در نظر گرفته شده ،مشخص شود.
 .5تحلیل های الزم بر روی بهره وری انجام گیرد.
 .9داشبورد مورد نظر برای بهره وری پیشنهاد و پیاده سازی شود.
 در يک سازمان ،می توان بهبود را در دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری مورد بررسی قرار داد و از
آنجايی که بهبودهای نرم افزاری (فرايندی) ،زودبازده هستند ،بیشتر مورد استقبال قرار می گیرند.
در اين جلسه مصوب شد:
 .1شاخص های استخراج شده به دو دسته شاخص های اثربخشی و شاخص های بهره وری تقسیم
شوند.
 .3تمامی واحدهای سازمانی به دو بخش پشتیبانی و صف تقسیم شوند .در ادامه برای واحدهای
صف ،شاخص های مربوط به اثربخشی در نظر گرفته شود و برای واحدهای پشتیبانی ،شاخص
های مربوط به کارايی (مانند انرژی ،نیروی انسانی ،فضا ،ساعت ،منابع مالی و  ) ...در نظر گرفته
شود.

