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تاريخ جلسه69/12/5 :

زمان جلسه12-11 :

حاضرين در جلسه

خانم ها فرازمند ،فوالدی ،توت آغاج ،چراغچی ،بزرگ خو ،عظیمی نژاد،
محقق و آزادوار

غائبین در جلسه

-

هدف از برگزاری اين جلسه ،بررسی مجموعه اهداف استراتژيک پژوهشگاه بوده که توسط اعضای تیم پروژه
تهیه شده است تا نهايتا بتوان يک بسته پیشنهادی از اهداف استراتژيک را ارائه داد.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير میباشد:
 در اين جلسه سعی شد تا در راستای  4هدف کالن پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،اهداف
استراتژيک را برای پژوهشگاه ارائه داد و در ادامه به تقسیم بندی اهداف معرفی شده با توجه به
منظرهای مدل  BSCپرداخته شد.
 جدول اهداف استراتژيک و تقسیم بندی آنها براساس منظرها در پیوست قرار گرفته است.

پیوست:
اهداف

منظر

 .1حمايت آموزشی ،پژوهشی و مشاوره ای از بخش
های مختلف حاکمیتی حوزه فاوا
 .2رضايت مندی نهادهای حاکمیتی

ذی نفعان

 .3رضايت مندی مشتريان
 .4توسعه فرصتهای درآمدی (درآمدهای اختصاصی،
بودجه عمومی)...،

مالی

 .5بهبود ساختار هزينه (کاهش هزينه های مصرفی )....
 .9جذب و حمايت از پژوهشگران ،نخبگان و مراکز
علمی /دانشگاهی به منظور ارتقاء کمی و کیفی
وضعیت علمی کشور
 .7سامان دهی و توانمند سازی نیروی انسانی (نظام
آموزشی)
 .8ايجاد نظام انگیزشی و رقابتی (جذب و ارتقاء)

رشد و يادگیری
(سرمايه های
انسانی)

واحد مربوطه (متولی)
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 .6توسعه سیستم های مديريت دانش و تجارب
 .11تسهیل فرايند همکاری های فناورانه برای جذب و
يا انتقال دانش و فناوری
 .11بهبود ساختار و چابک سازی پژوهشگاه
 .12توسعه فرهنگ مشارکتی بین پژوهشکده ها
 .13تقويت نام تجاری پژوهشگاه
 .14بهبود نظام ارتباط با ذی نفعان و شناسايی
مشتريان جديد
 .15حمايت هدفمند از شرکت های نوپا و دانش بنیان
(پارک)

رشد و يادگیری
(سرمايه های
اطالعاتی)
رشد و يادگیری
(سرمايه های
سازمانی)
فرايند (ارتباط با ذی
نفعان)

فرايند (عملیاتی)

 .19تولید دانش و فناوری های بومی
 .17نظام مند سازی ارتباط با صنعت
.18ايفای نقش موثر در زنجیره ارزش فاوا
 .16ارتقاء نظارت برعملکرد مالی
 .21همراستاسازی با اهداف در سطوح مختلف
 .21ارتقای فناوری سبز
 .22ترويج فناوری های نوين جهت ارتقای سواد
ديجیتال
 .23ارتقاء فرهنگ و نظام نو آوری
 .24کارآمد سازی نظام پیشنهادات

فرايند (الزامی
قانونی و اجتماعی)
فرآيند (نوآوری)

