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تاريخ جلسه69/80//51 :

زمان جلسه58:38-6 :

حاضرين در جلسه

آقايان دكتر بديع  ،تنها و خانمها فرازمند ،توت آغاج ،عظيمي نژاد ،آزادوار،
چراغچي ،محقق و عسگری

غائبين در جلسه

خانم فوالدی

در ابتدا تيم "روش شناسي و تعيين شاخصهای بهرهوری پژوهش و نوآوری ،تعريف و اندازهگيری وضعيت
شاخصهای كليدی پژوهشگاه" به ارائه شاخصهای استخراج شده و طبقهبندیهای مختلفي كه برای شاخصها
وجود دارد ،پرداختند و در ادامه تيم "روش شناسي و تبيين متدولوژیهای موثر در الگوی ارتقای بهرهوری در
پژوهش و نوآوری پژوهشگاه" چندين چارچوب جديد به منظور بهبود بهرهوری پژوهشگاه را معرفي نمودند.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير ميباشد:
 كليه شاخصهای موجود در  OECDمعرفي شده و به منظور قرارگيری در بسته نهايي شاخصها مورد
بحث و بررسي قرار گرفت.
 با توجه به مطالعات انجام شده ،دستهبندیهای متعددی برای طبقهبندی شاخصها وجود دارد و در اين
راستا ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 دستهبندی براساس فاكتورهای تاثير گذار داخلي و خارجي
 دسته بندی براساس مدل تعالي سازماني سنگاپور
 ارائه و بررسي چندين نمونه سوال به منظور درج در پرسشنامه.
 گروه "روش شناسي و تبيين متدولوژیهای موثر در الگوی ارتقای بهرهوری در پژوهش و نوآوری
پژوهشگاه" به ارائه مطالعات تکميلي خود در زمينه مدلهای حاكميتي و تعالي به منظور بهبود بهرهوری
پژوهشگاه پرداختند و در ادامه چندين چارچوب ديگر (اعم از  ISO 38500 ،ISO 27007 ،ITILو  )...در
اين حوزه را معرفي كردند .به منظور ديده شدن همه اين چارچوبها در كنار يکديگر ،يک دستهبندی دو
بخشي شامل  General Managementو  IT Managementوجود دارد و تحت هر يک از اين دو بخش،
مجموعههايي قرار ميگيرد كه ميتوان به كمک آنها ،تمركز اصلي هر چارچوب را مشخص كرد و نهايتا با
توجه به حوزه كاری اين پروژه ،انتخاب نهايي را معرفي كرد.
 تمامي چارچوبهای به كار گرفته شده به منظور بهبود بهرهوری در سازمانها ،با يکديگر نقاط اشتراک
زيادی دارند ولي جايگزيني برای يکديگر به حساب نميآيند ،لذا در اين جلسه به مقايسه اين چارچوبها و
نکات كليدی هر يک از آنها پرداخته شد.
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مصوبات:
 .5با توجه به اين كه مطالعات صورت گرفته به منظور استخراج شاخصها توسط تيم "روش شناسي و تعيين
شاخصهای بهرهوری پژوهش و نوآوری ،تعريف و اندازهگيری وضعيت شاخصهای كليدی پژوهشگاه" به
اتمام رسيده است ،لذا مجوعه شاخصهای استخراج شده ،براساس دستهبندی پيشنهادی تکميل و در
جلسه دوشنبه  69/80/22ارائه خواهد شد؛ همچنين مقررشد طي جلسهای با خانم اياضي ،ضمن آشنايي
با سامانه داشبورد مديريت ،شرايط استفاده از امکانات سامانه فوق جهت بکارگيری در پروژه را مشخص
نموده و همزمان به تکميل سواالت پرسشنامه بپردازند.
 .2گروه "روش شناسي و تبيين متدولوژیهای موثر در الگوی ارتقای بهرهوری در پژوهش و نوآوری
پژوهشگاه" به مطالعه و شناخت الگوها و متدولوژیهای به كار گرفته شده در سازمانهای ،ETRI ،CRC
 QCRIو مدل تعالي سازماني سنگاپور بپردازند و مقايسه آنها را به صورت نمودار ،ترسيم و ارائه نمايند.

