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تاريخ جلسه69/52/51 :

زمان جلسه51-6 :

حاضرين در جلسه

آقای تنها و خانم ها محقق ،فوالدی و بزرگ خو

غائبین در جلسه

-

هدف از برگزاری اين جلسه ،جمعبندی اقدامات انجام شده در فاز دوم پروژه الگوی ارتقای بهرهوری پژوهشگاه
بوده است تا خروجیهای اين فاز به درستی تکمیل شوند.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير میباشد:
 شاخصهای به دست آمده به منظور بررسی بهرهوری پژوهشگاه و همچنین متولیان هر شاخص با
کمک دکتر بديع و مهندس احمدی بررسی و نهايی خواهد شد.
 از طريق مصاحبه با خبرگان ،کلیه متولیان تايید و تصويب خواهند شد.
 فرمهای مورد نیاز به منظور بررسی هر شاخص توسط تیم اجرايی پروژه تکمیل خواهد شد.
مصوب شد:
 .5خانمها فرازمند ،فوالدی ،عظیمینژاد و آزادوار به تکمیل گزارشهای مربوط به مطالعات تطبیقی بر
پايه شناسايی شاخصها ،مدلها و متدولوژیهای چرخه مديريت بهرهوری در پژوهش و نوآوری فاوا
بپردازند که اين گزارش شامل بررسی مدلهای موفق ارتقاء بهرهوری در پژوهش و نوآوری در سطح
جهان خواهد بود .همچنین اين افراد به پردازش ،جمعبندی اطالعات استخراج شده در خصوص الگوی
ارتقای بهرهوری و هماهنگی رويکردهای مورد نیاز نیز خواهند پرداخت و گزارشی از تحلیل و
اعتبارسنجی متدولوژیهای بهرهوری در پژوهش و نوآوری فاوا ارائه خواهند داد.
 .2خانم محقق به ارائه گزارش کاملی از شناسايی نقاط قوت و ضعف ،تعیین فاصله تا وضع مطلوب،
شناسايی و ارزيابی عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه متوازن بهرهوری در پژوهشگاه خواهند پرداخت.
 .3خانمها چراغچی و توت آغاج به جمعآوری ،ارزيابی و تحلیل وضعیت بهرهوری در پژوهشگاه (شاخص-
ها ،سنجهها ،فرايندها ،متدولوژیها و  )...خواهند پرداخت و همچنین ارائهای از تحلیل ،اعتبارسنجی و
ارزيابی شاخصهای بهرهوری در پژوهش و نوآوری فاوا (وزندهی شاخصها ،رتبه بندی شاخصها و
تدوين ساختار تفصیلی) با روشهای مورد تايید مراجع بین المللی از جمله ( APOو )OECD
خواهند داد.
 .4خانم بزرگ خو به تهیه پرسشنامه به منظور جمعآوری نظرات خبرگی و کارشناسی خواهند پرداخت.
 .1تمامی اعضای تیم پروژه به تهیه قالبهای استاندارد ،ثبت گزارشات و نتايج حاصل از اجرای فاز دوم
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پروژه الگوی ارتقای بهرهوری پژوهشگاه خواهند پرداخت.

