بسمه تعالی
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 15
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زمان جلسه21-22 :

حاضرين در جلسه

آقاي تنها و خانمها فرازمند ،توت آغاج ،عسگري و فوالدي

مدعوين در جلسه

آقاي يوسفی و خانم اياضی

غائبین در جلسه

-

در ابتداي اين جلسه ،آقاي يوسفی و خانم اياضی به معرفی داشبورد مديريتی موجود در وزارتخانه ارتباطات و
فناوري اطالعات پرداختند و شاخصهاي ورودي اين داشبورد و همچنین روش برگرفته شده به منظور ارزيابی
شاخصها را معرفی نمودند .در ادامه جلسه تیم "روش شناسی و تعیین شاخصهاي بهرهوري پژوهش و
نوآوري ،تعريف و اندازهگیري وضعیت شاخصهاي کلیدي پژوهشگاه" به ارائه و بررسی شاخصهاي استخراج
شده به منظور بهبود بهرهوري پژوهشگاه و همچنین روش دستهبندي آنها پرداختند.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير میباشد:
 از آنجايی که داشبورد مديريتی معرفی شده تنها در شبکه وزارتخانه در دسترس است و همچنین هدف
آن ارزيابی عملکرد سازمانهاي زيرمجموعه وزارتخانه است و به طور خاص بر روي بهرهوري متمرکز نشده
است ،لذا براي ارزيابی شاخصهاي استخراج شده در اين پروژه ،کارايی مناسبی ندارد.
 شاخصهايی که در وزارتخانه به منظور ارزيابی عملکرد پژوهشگاه مورد استفاده قرار میگیرد ،مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
 مدل  MAFبه عنوان مدل پیشنهادي به منظور بهبود بهرهوري در پژوهش و نوآوري پژوهشگاه معرفی شد
و به عنوان بستري براي دستهبندي شاخصهاي به دست آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مصوبات:
 .2با توجه به اين که تیم "روش شناسی و تبیین متدولوژيهاي موثر در الگوي ارتقاي بهرهوري در پژوهش و
نوآوري پژوهشگاه" ،مدل  MAFرا به عنوان مدل پیشنهادي به منظور بهبود بهره وري پژوهشگاه ارائه
دادند ،لذا تیم "روش شناسی و تعیین شاخصهاي بهرهوري پژوهش و نوآوري ،تعريف و اندازهگیري
وضعیت شاخصهاي کلیدي پژوهشگاه" به جمعبندي شاخصها و دستهبندي آنها براساس مولفههاي
معرفی شده در اين مدل خواهند پرداخت.

