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تاريخ جلسه69/12/22 :

زمان جلسه11-13:31 :

حاضرين در جلسه

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

غائبین در جلسه

خانم بزرگخو

هدف از برگزاری اين جلسه ،جمعبندی نکات ذکر شده در جلسه پیشین با آقای احمدی و همچنین تقسیم-
بندی فعالیتها برای جمعبندی فاز دوم پروژه بوده است.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير میباشد:
 در ادامه روند اجرای پروژه ،بهتر است تا يک ارائه عمومی از نقشه استراتژيک به دست آمده برای
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات انجام گیرد و همچنین اين نقشه استراتژيک برای هیئت
رئیسه نیز ارائه شود.
 از يک گرافیست به منظور زيبا سازی نقشه استراتژيک تهیه شده ،کمک گرفته شود.
 نمونه فرمها (شناسنامه شاخص ،عملیاتی و  )...از آقای مهندس احمدی دريافت شود.
مصوب شد:
 .1خانم محقق 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
ايشان به تحلیل پاسخ پرسشنامههای استفاده شده در مصاحبه با خبرگان نیز خواهند پرداخت.
 .2خانم توتآغاج به جمعآوری ،ارزيابی و تحلیل وضعیت بهرهوری در پژوهشگاه (شاخصها ،سنجهها،
فرايندها ،متدولوژیها و  )...خواهند پرداخت و همچنین به تحلیل شاخصهای بهرهوری در پژوهش و
نوآوری فاوا (وزندهی شاخصها ،رتبه بندی شاخصها و تدوين ساختار تفصیلی) با روش منتخب
خواهند پرداخت.
 .3خانمها عظیمینژاد و فوالدی به ارائه گزارشی از روشهای اعتبارسنجی و ارزيابی شاخصهای بهرهوری
در پژوهش و نوآوری فاوا (وزندهی شاخصها ،رتبه بندی شاخصها و تدوين ساختار تفصیلی)
خواهند پرداخت.
 .1خانمها آزادوار و فرازمند به تبیین مراحل پیموده شده به منظور معرفی نقشه استراتژيک خواهند
پرداخت.
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 .5خانم بزرگخو به تهیه پرسشنامه به منظور جمعآوری نظرات خبرگی و کارشناسی و همچنین ترجمه
جدول پیوست  EFQMنیز خواهند پرداخت.
 .9خانم چراغچی به معرفی دقیقتر  BSCو  EFQMو علت انتخاب آنها برای اجرای اين پروژه خواهند
پرداخت.

