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حاضرين در جلسه

آقاي تنها و خانمها فرازمند ،توت آغاج ،چراغچی ،عظيمی نژاد ،فوالدي و
محقق

غائبين در جلسه

خانم عسگري

اين جلسه در جهت تعيين عناوين مطالعاتی پروژه الگوي بهبود بهرهوري به منظور دستهبندي تيمهاي کاري
تشکيل گرديد.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير میباشند:
 جلسه با دستهبندي کلی عناوين موضوعات پروژه در چهار بخش متدلوژي ،شاخصها ،روشهاي تصميم-
گيري و نظامهاي بهرهوري آغاز گرديد.
 اعضاي تيم پيشنهاد دادند که برخی از اعضاي گروه مسئول بررسی مطالعات سازمانهاي بينالمللی
چون بانکهاي جهانی شوند و برخی ديگر مطالعات سازمانهاي داخلی را مدنظر قرار دهند .همچنين
بر مسئله نوآوري و راهبردهاي نوآوري در سازمانها تأکيد گرديد تا در مطالعات مدنظر قرار گيرد.
 بحث انواع مدلهاي چرخه بهرهوري و تعالی مطرح گرديد .اعضاي تيم پيشنهاد دادند که از کتب موجود
در اين حوزه استفاده شود و مطالعات در اين بخش متمرکز نگردد .همچنين اين بحث مطرح گرديد که
برخی شرکتها ،فقط در زمينهاي که نياز است از اين گونه مدلها استفاده کردهاند .براي نمونه ،يک
شرکت هواپيمايی را در اين مورد مثال زدند که اين شرکت با توجه به مطالعات خبرگان و شناخت نقص
خود در قسمت منابع انسانی ،از مدل تعالی مرتبط با بهرهوري منابع انسانی استفاده کرده است و کارايی
سازمان خود را ارتقاء داده است .با نظر جمع و تأکيد مدير پروژه ،به دليل ضرورت شناخت از مدلهاي
بهرهوري و تعالی موجود و تطابق آنها با فعاليتهاي بهرهوري سازمانهاي مختلف ،مقرر گرديد که
شناخت اين مدلها با ديد تحليلی و خالصه در دستور کار اعضا قرار گيرد .تعيين شود که چرخههاي
مدلهاي بهرهوري حول چه محورهايی کار ميکنند.
 پيرامون شاخصها بحثهايی مطرح گرديد و مشخص شد که دو دسته کلی شاخصهاي عمومی و
خصوصی در حوزه بهرهوري پژوهشی وجود دارند که اطالعات درباره شاخصهاي عمومی از پيش وجود
دارد.
 همچنين ضرورت بحث آموزش و استفاده از دورههاي آموزشی براي اعضاي تيم اشاره گرديد و تاکيد
شد که بهتر است در دوره مدنظر ،مفاهيم کلی به صورت دورههاي فشرده برگزار گردد تا از مباحث
عمومی جلوگيري شود.
 با توجه به اين که برخی دوستان مطالعاتی از پيش در حوزه بهرهوري داشتهاند ،قرار شد تا اطالعات بين
اعضا به اشتراک گذاشته شود .همچنين استفاده از دامنه مختص تيم نيز جهت اشتراکگذاري بهينه
مطرح گرديد.
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 در نهايت ،با توجه به ضرورت مطالعه تمامی جوانب موضوع توسط تمام اعضا و وجود برخی تجارب
داخلی در اين حوزه) همچون مدل بهرهوري دانشگاه اميرکبير ،پروژه داشبورد سنجش بهرهوري در
پژوهشکده  CTو ديگر تجارب( ،نتيجهگيري شد که سه حوزه کلی براي مطالعات وجود دارد:
 بررسی وضعيت داخلی
 بررسی وضعيت خارجی
 مدلهاي بينالمللی همچون  .EFQM
مصوب شد:
 مطالعات آتی در دو گروه کاري شکل گيرد .تيم اول متشکل از خانمها توتآغاج ،چراغچی و محقق به
مطالعات خارجی بپردازند و تيم دوم متشکل از خانمها فرازمند ،فوالدي و عظيمینژاد به مطالعات داخلی
بپردازند .همچنين مدلهاي بهرهوري نيز در مطالعات اعضا مدنظر قرار گيرد).حوزه کاري خانم عسگري
در جلسه آتی تعيين خواهد شد (.
 امکان استفاده از سامانه پندار براي همکارپروژهها بررسی گردد .
 اختصاص دامنهاي براي تيم پروژه جهت اشتراکگذاري مطالعات پيگيري شود .
 با تيم آموزشی ارائه دهنده مطالب بهرهوري جهت امکان برگزاري دورهفشرده ابتدايی در حوزه بهرهوري
و سپس برگزاري دورههاي تخصصی براي اعضاي پروژهپيگيري شود .
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