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تاريخ جلسه69/80//80 :

زمان جلسه33:18-6 :

حاضرين در جلسه

آقاي تنها و خانمها فرازمند ،توت آغاج ،عظيمي نژاد ،فوالدي ،آزادوار،
چراغچي ،محقق و عسگري

غائبين در جلسه

-

در ابتدا تيم "روش شناسي و تعيين شاخصهاي بهرهوري پژوهش و نوآوري ،تعريف و اندازهگيري وضعيت
شاخصهاي کليدي پژوهشگاه" به ارائه شاخصهاي استخراج شده و طبقهبنديهاي مختلفي که براي شاخصها
وجود دارد ،پرداختند و در ادامه تيم "روش شناسي و تبيين متدولوژيهاي موثر در الگوي ارتقاي بهرهوري در
پژوهش و نوآوري پژوهشگاه" به ارائه متدولوژيهاي موجود در قالب دو مدل حاکميتي و تعالي پرداختند.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير ميباشد:
 تعداد زيادي شاخص در مطالعات اوليه وجود دارد که توسط تيم کارشناسي دستهبندي خواهد شد و سپس
با استفاده از نظرات خبرگي و نتايج پرسشنامه نهايي ميگردد .در هنگام تکميل شاخصها ،بايد به مديريت
دادههاي ورودي (جمعآوري دادهها ،فرمت دادهها و  )...توجه ويژهاي داشت.
 با توجه به مطالعات انجام شده ،شاخصهاي مربوط به حوزه آموزش و منابع انساني در ارتقاي بهرهوري مراکز
پژوهشي نقش چشمگيري دارند.
 شاخصهاي تخصصي موجود در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات در دو دسته ديده شده است و بسيار
کلي ميباشد ،لذا نياز به تکميل و بهبود اين شاخصها به خصوص در حوزههاي منابع انساني و آموزشي به
طور کامل حس ميشود .تاکنون طبقهبنديهاي مختلفي بر روي شاخصها ديده شده است که بايد با توجه
به نيازهاي پروژه بهبود بهرهوري پژوهشگاه يکي از موارد موجود و يا ترکيبي از آنها مورد استفاده قرار گيرد.
 با توجه به مطالعات منابع داخلي و خارجي ،طبقهبندي اوليه پيشنهادي براي شاخصها به صورت زير است
و ميتواند با مطالعات بيشتر ،بهبود يابد.
 راهبردي
 آموزشي
 سياسي
 مالي

 امکاناتي
 حرفهاي
 علمي

 فردي

 نوآوري

 فرهنگي-اجتماعي

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا

گروه توسعه کسبوکار و کارآفرینی فاوا

الگوی ارتقای بهره وری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه

عنوان مستند :صورت جلسه شماره 01

 مديريتي-سازماني
 طبق مطالعات انجام شده ،متدولوژيهاي معرفي شده به منظور بهبود بهرهوري سازمانها ،در دو مدل
حاکميتي و تعالي ديده شده است و تالش هر دو مدل ،حرکت از وضعيت فعلي به وضعيت مطلوب است ولي
روشها و اقدامات متفاوتي را در اين راه در نظر ميگيرند و در اين راه همواره به چرخهها و شاخصهاي بهبود
بهرهوري توجه ميشود.
 در راستاي انتخاب مدل و متدولوژي مورد نظر براي بهبود بهرهوري پژوهشگاه ،بايد به ساختار اعمال اين
بهبود نيز توجه کرد؛ زيرا که اين ساختار مي تواند داراي انواع زير باشد:
 مرکزي

 توزيع شده

 فدرال
 مطالعهاي بر روي دو سازمان  CRCکانادا و  ETRIکره انجام شده است CRC .داراي ساختار حاکميتي
است و هدف اصلي آن بهبود صنايع ميباشد .مدل بهبود بهرهوري استفاده شده در  MAF ،CRCاست که
يک مدل ابداعي است؛ اما مدل استفاده شده در  ETRIبه صورت  linkage modelميباشد و ترکيبي از
مدلهاي متنوع را در حوزههاي مختلف سازماني استفاده ميکند.
مصوبات:
 مسئوليتهاي تخصيص يافته به گروه "روش شناسي و تعيين شاخصهاي بهرهوري پژوهش و نوآوري ،تعريف
و اندازهگيري وضعيت شاخصهاي کليدي پژوهشگاه" به شرح زير است:
 oتکميل شاخصهاي مطالعه شده و تقسيم آنها براساس طبقهبندي پيشنهادي خود (در اين طبقه-
بندي پيشنهادي بايد به جداسازي شاخصهاي داخلي و خارجي توجه شود).
 oبررسي موضوعات مربوط به آيندهپژوهي و اکوسيستم در راستاي بهبود بهرهوري پژوهشگاه
 oتدوين سواالت مورد نياز پرسشنامه به منظور مصاحبه با خبرگان
 oمصاحبه با خانم اياضي ،در جهت آشنايي با داشبورد مديريت موجود در پژوهشگاه
 oارائه گزارشي از مطالعات انجام شده بر روي  ITU ،APOو OECD
 مسئوليتهاي تخصيص يافته به گروه "روش شناسي و تبيين متدولوژيهاي موثر در الگوي ارتقاي بهرهوري
در پژوهش و نوآوري پژوهشگاه" به شرح زير است:
 oارائه ليستي از سازمانهاي مرتبط با موضوع پروژه که از مدلهاي حاکميتي و تعالي استفاده کردهاند
و کسب اطالعات بيشتر از عملياتي شدن اين مدلها در سازمانهاي مذکور(اولويت اصلي بر روي
معماري و توسعه منابع انساني است).
 oشناسايي نقاط قوت و ضعف و همچنين وجوه مشترک مدلهاي حاکميتي و تعالي و تهيه جدولي از
ويژگيهاي اساسي هر يک از متدولوژيهاي معرفي شده در قالب اين دو مدل
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 oمعرفي روشهاي اجرايي مدل EFQM
 oتهيه گزارشي از چارچوب نشان تضمين کيفيت سنگاپور
 oتکميل گزارش ارائه شده پيرامون مطالعات بر روي دو سازمان  CRCو ETRI
 oارائه بسته کامل از انواع مدلهاي بهبود بهرهوري و پيشنهاد مدل نهايي مورد نظر
 هر دو تيم به بررسي شاخصها و مدلهاي مورد نظر در "جايزه ملي کيفيت ارتباطات" بپردازند.

