بسمه تعالی
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا

گروه توسعه کسبوکار و کارآفرینی فاوا

الگوی ارتقای بهره وری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه
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حاضرين در جلسه

آقايان دكتر بديع ،مهندس عظیمینژاد و مهندس تنها و خانمها فرازمند ،توت
آغاج ،عظیمی نژاد ،آزادوار ،چراغچی ،محقق ،عسگری و فوالدی

غائبین در جلسه

-

در اين جلسه كه با حضور هر دو تیم "روش شناسی و تعیین شاخصهای بهرهوری پژوهش و نوآوری ،تعريف و
اندازهگیری وضعیت شاخصهای كلیدی پژوهشگاه" و "روش شناسی و تبیین متدولوژیهای موثر در الگوی
ارتقای بهرهوری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه" و همچنین ناظران پروژه برگزار شد ،به ارائه دقیقتر مدل
 MAFبه عنوان مدل پیشنهادی به منظور بهبود بهرهوری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه پرداخته شد.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير میباشد:
 آقای مهندس عظیمینژاد اشاره نمودند كه در راستای اجرای اين پروژه بايد توجه ويژهای به بهبود ساختار
سازمانی ،تخصیص بهینه منابع انسانی ،تامین منابع مالی و مديريت اطالعات داشت.
 مدل  MAFبه عنوان مدل پیشنهادی به منظور بهبود بهرهوری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه معرفی
شد.
 با توجه به اين كه شاخصهای داخلی و خارجی به منظور بهبود بهرهوری پژوهشگاه به دست آمده است،
پیشنهاد شد كه اين شاخصها براساس مولفههای معرفی شده در مدل  MAFدستهبندی شوند.
مصوبات:
 .0تیم "روش شناسی و تعیین شاخصهای بهرهوری پژوهش و نوآوری ،تعريف و اندازهگیری وضعیت شاخص-
های كلیدی پژوهشگاه" كلیه شاخصهای به دست آمده خود را جمعبندی كنند و با توجه به مولفههای
معرفی شده در مدل پیشنهادی  MAFدستهبندی نمايند و نهايتا پرسشنامه خود را به منظور مصاحبه با
خبرگان ارائه دهند.
 .2خانم عسگری گزارش خود را از مطالعه بر روی  CRCتهیه و ارائه نمايند و همچنین به شناسايی روش-
های معیارسنجی شاخصها بپردازند.
 .3تیم "روش شناسی و تبیین متدولوژیهای موثر در الگوی ارتقای بهرهوری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه"
مدل بومیسازی شده  MAFرا نهايی كرده و ارائه نمايند و همچنین برای كلیه مولفههای معرفی شده در
اين مدل ،چرخه بهبود بهرهوری را ترسیم نمايند و كلیه فرايندهای مورد نیاز برای تکمیل اين چرخه را
ارائه نمايند؛ هم زمان اين تیم به تهیه پرسشنامه خود به منظور مصاحبه با خبرگان بپردازند.

