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تاريخ جلسه69/80//22 :

زمان جلسه43:58-41 :

حاضرين در جلسه

آقاي تنها و خانمها توت آغاج ،محقق ،عسگري و عظيمي نژاد

مدعوين در جلسه

آقاي دکتر زارع

غائبين در جلسه

-

به منظور انتخاب مشاور ،جلسهاي با آقاي دکتر محمدرضا زارع ،عضو کميته فني جايزه ملي کيفيت ايران
( )INQAبرگزار شد که اهم موارد مطرح شده از طرف ايشان به شرح زير ميباشد:
 در صورتي که پروژه ارتقاي الگوي بهرهوري در پژوهش و نوآوري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات به
درستي اجرا گردد ،ضمن رسيدن به اهداف نهايي چرخههاي بهبود بهرهوري ،با ارائه مشاوره به ساير
سازمانها ،مطلوب بودن عملكرد کيفيت و بهرهوري آنان را کنترل و تاييد نموده و از اين طريق درآمد
بسيار مناسبي براي پژوهشگاه به وجود آورد.
 اجراي صحيح اين پروژه قطعا زمانبر خواهد بود؛ اما هنگامي که به کارايي مطلوب برسد ،با توجه به اين که
خروجي اين پروژه براساس روشهاي جديد کامال علمي و معتبر به دست آمده است ،هنگامي که به ميزان
صالحيت مناسب دست يابد ،ميتواند به راحتي اعتبار مورد نياز خود را از طريق کسب درآمد اشاره شده،
تامين کرده و درك بهتري از ارزش هاي اجراي اين پروژه به منظور بهبود بهرهوري در سازمان به وجود
آورد.
 کيفيت ،بهرهوري ،نوآوري و يادگيري مفاهيم بسيار نزديک و غيرقابل جداسازي هستند و در حين اجراي
پروژه بايد نگاهي جامع به آنها داشت.
 منطق )Results + Approaches + Deploy + Assess + Refine( RADARکه در بحث
پيرامون کيفيت مطرح است ،منجر به ايجاد بهرهوري بيشتر ميشود و در اين منطق همواره بايد مراحل زير
را به صورت دورهاي مورد بررسي قرار داد:
 بررسي نتايج
 انتخاب روش
 جاسازي (در کجا هستيم؟)
 ارزيابي
 بازنگري و تغيير رويكرد
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 در مدل تعالي ،اين نكته مطرح ميشود که نتيجه مورد نظر ،لزوما در اولين گردش چرخه به دست نخواهد
آمد و طبق بررسيهاي به عمل آمده ،به طور ميانگين با  7بار گردش کامل چرخه بهبود بهرهوري ،مي-
توان به نتيجه مطلوب خود دست يافت .همچنين در مدل تعالي بايد به حرکت تدريجي رو به باال توجه
کرد و اين نكته را مد نظر داشت که به هنگام حرکت در راستاي مدل تعالي ،هنگامي که حرکت نزولي آغاز
گردد ،يعني مسير اشتباه برگزيده شده است.
 مدل انتخاب شده براي بهبود بهرهوري سيستم زماني موفق ميشود که رهبران آن سيستم ،مدل انتخاب
شده را به طور کامل قبول کرده باشند و براي رسيدن به اهداف مدل  ،تمامي تالش خود را به کار گيرند.
 عالوه بر ايجاد يک تيم خبرگي در داخل پژوهشگاه ،در صورتي که يک تيم خبرگي از اساتيد دانشگاهي به
خصوص از دانشكده صنايع به هدايت تيم پروژه بپردازند و مدل انتخاب شده به منظور بهبود بهرهوري را
تاييد کنند ،مي توان انتظار داشت که اجراي اين پروژه با موفقيت به انجام خواهد رسيد.
 به منظور تقويت پايه علمي اين پروژه پيشنهاد شد که حدود  28پژوهش در حوزههاي مختلف مانند
خدماتي ،پزشكي ،آموزشي و  ...از سالهاي  2849و  2847مطالعه شود و کليه معيارها و شاخصهاي آنها
استخراج شود؛ همچنين چندين مطالعه موردي داخلي و خارجي نيز بر روي سازمانها و دانشگاههايي که
در اين حوزه کار کردهاند ،انجام گيرد.
 به منظور تكميل مطالعات ،به بررسي  ISO 9000 ،ITBSC ،ITIL ،COBIT 5 ،eTOMو جايزه
ملي کيفيت فاوا پرداخته شود.
 در راستاي اجراي اين پروژه ،بايد به استانداردهاي کنترل پروژه در حوزه  ICTتوجه ويژهاي داشت( .به
خصوص استاندارد  PRINCE 2که  COBIT ،eTOMو  ITILرا پوشش ميدهد و در يک بستر کلي
نمايش ميدهد).
 يكي از مهمترين اهداف اين پروژه بايد تربيت مميز به شكل تئوري و عملي باشد .به هنگام مميزي يک
سازمان ميتوان از يک مميز خارجي نيز کمک گرفت .حتي رئيس سازمان نيز ميتواند به مميزين حكم
دهد.
 از هماکنون بايد برنامههاي کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت براي اجراي پروژه بهبود بهرهوري پژوهشگاه
تدوين و همواره در حين اجراي پروژه مد نظر قرار داد.
 برنامه کوتاهمدت به منظور استخراج شاخصها ،مدلها ،مميزيها و  pilotاست.
 برنامه ميانمدت به منظور استخراج سازمانهايي که ميتوان مميزي آنها را توسط اين پروژه اجرا
کرد.
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 برنامه بلندمدت به منظور اعالم فراخوان براي همه سازمانها که درخواست مميزي خود را ارائه
دهند و در صورتي که آنها بررسي و تاييد شدند ،به آنها تاييديه ارائه شود.


يكي از اهداف و خروجي هاي اجراي پروژه  ،مي تواند اين باشد که پژوهشگاه متولي و مجري ارائه
گواهينامه بهرهوري و کيفيت در حوزه فاوا شود.

