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تاريخ جلسه99/09//13 :

زمان جلسه9-11 :

حاضرين در جلسه

آقای دکتر خوانساری  ،آقای دکتر بديع و آقای تنها و
خانمها مهندسين :قواميفر ،فوالدی ،محقق ،چراغچي ،توت آغاج و آزادوار

غائبين در جلسه

-

اين جلسه با هدف ارائه گزارش به آقای دکتر خوانساری رئيس محترم پژوهشگاه ،از اقدامات انجام گرفته در فاز
اول پروژه الگوی ارتقای بهرهوری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه و استفاده از راهنماييها و پيشنهادات ايشان
برای اجرای بهينه پروژه برگزار گرديد.
خالصه نکاتي که آقای دکتر خوانساری به آنها اشاره داشتند ،به شرح زير ميباشد:
 سازمانهای  C-DACو  C-DOCهند در مطالعاات در نرار گرفتاه شاوند C-DAC .زيرمجموعاه
سازمان فناوری اطالعات است و کامال مشابه پژوهشکده  ITپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات مي-
باشد.
 موسسه ديگر ،موسسه  Telematicsکشورهند است که از نرر کارايي تشابه زيادی با پژوهشاکده CT
پژوهشگاه و در زيرمجموعه سازمان ارتباطات هند قرار دارد( .در هند دو سازمان مجازا باه ناام ساازمان
فناوری اطالعات و سازمان ارتباطات وجود دارد که مدلهای آنها بسيار مشابه پژوهشگاه است) همچنين
 AITاتريش نيز موسسه بسيار مشابهي با پژوهشگاه است که بهتر است آن نيز مورد بررسي قرار گيرد.
 يکي از کشورهايي که از نرر توسعه فناوری اطالعات بسيار مشابه ايران است ،برزيل ميباشد و مؤسساتي
مشابه با پژوهشگاه دارد.
 يکي از مهمترين مواردی که پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات از سالهای گذشاته باه آن پرداختاه
است ،شناسايي شاخصهای ارزيابي عملکرد پژوهشگاه است .هدف اين بررساي ،مشا ص نماودن نحاوه
ت صيصدهي منابع مالي و غير مالي به فعاليتهای م تلف تعريف شده در پژوهشگاه و ارزيابي آنها ماي-
باشد.
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 چهار حوزه يا ماموريت کالن کاری برای پژوهشگاه تعريف شده است:
 .1خدمات و توليدات کاربردی
 .1پژوهشهای کاربردی و نمونهسازی
 .3پژوهشهای بنيادين و راهبردی
 .4فعاليتهای حمايتي ،آموزشي و ترويجي
 بررسي اين چهار حوزه در پژوهشگاه به طور کامل انجام گرديده ،و اهداف ،شاخصهای ارزيابي و خروجي
هر يک از اين حوزهها به دقت بررسي شدهاند .اين پيش نويس در شورای پژوهشاي پژوهشاگاه مطارح و
پس از بررسي مجدد ،نهايي خواهد شد.
 به طور کلي اين حوزه ها ثابت هستند و فقط درصد توجه به آنهاا و مادل اجراياي آنهاا در دولاتهاای
م تلف ،متفاوت بوده است .درهنگام بررسي سازمانهای مشابه پژوهشگاه در فضای بين المللي باياد باه
نقطه تمرکز آنها بر هريک از اين حوزهها  ،توجه شود.
 سازمان برنامه و بودجه به منرور ارزيابي پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات مجموعهای از شااخص-
های عمومي و اختصاصي را در نرر گرفته است .برخي از اين شاخصها در پژوهشگاه کاربرد ندارند ،ولي
در هر حال از اين شاخصها به منرور سنجش پژوهشگاه استفاده مايشاود ،لاذا باياد باه بررساي آنهاا
پرداخت تا اصالح و موارد مورد نرر پژوهشگاه اضافه شود.
 آقای دکتر خوانساری پيشنهاد دادند که گزارشهای ساالنه شاخصهای ارزيابي نوآوری و گزارش رقابت-
پذيری بررسي و شاخصهای ذکر شده در اين دو گزارش برای پژوهشگاه بوميسازی گردد.
 شاخصهايي که تاکنون ارائه شده ،توجه ويژهای به اسناد باالدستي دارد ،لذا بهتر اسات کاه باه منراور
تکميل شاخصهای موجود ،به بازار و ايجاد ارزش افزوده برای جامعه نيز توجه ويژه ای شود.
 گام اول به منرور بهبود بهرهوری در پژوهشگاه ،بهبود بهرهوری منابع موجود در آن ميباشد.
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در ادامه ،آقای دکتر بديع به موارد زير اشاره داشتند:
 يکي از اهداف مهم مد نرر در اجرای پروژه بهبود بهرهوری پژوهشگاه ،ارائه فرماولبنادی صاحيب بارای
ارزيابي هر پروژه با توجه به اطالعات ذکر شده در فرم هر پروژه است.
 در راستای تحقق اهداف عاليه بهرهوری در حوزه پژوهش ،نياز به يک سری فرم مي باشد که يکي از اين
فرمها ،فرم توليد و اشتغال است که با مديريت خانم مهندس قوامي فر تهيه گرديده .آقاای دکتار باديع
اشاره نمودند که فرمهای موجود مرتبط بررسي شوند و بدين ترتيب برای ارزيابي هر يک از مؤلفاههاای
تعريف شده در فرم به منرور بررسي پروژه و ارزيابي کلي آن ،فرمول مش صي ارائاه گاردد .باه منراور
دستيابي به فرمول کلي برای ارزيابي پروژه ،نياز به وزن دهي هر يک از مؤلفه های تعريف شاده در فارم
ميباشد .يکي از روشهای پرکاربرد در وزن دهي ،بررسي مؤلفه ها از نرر ميازان اهميات آنهاا اسات و
بدين ترتيب در خروجي نهايي ،وزن دهي انجام گيرد.
 تاکيد آقای دکتر بديع بر اين مطلب بود که در راستای اجرای اين پروژه حتما باه فارم نيااز اسات و در
ادامه بايد به نحوه محاسبه ميزان تحقق هر يک از اقالم معرفي شده در فرم پرداخت و نهايتا يک فرمول
بندی کلي برای ارزيابي خروجي نهايي ارائه داد.
 دو نوع بررسي درخت واره وجود دارد:
 از واحدهای سازماني شروع و در ادامه شرح فعاليتهای هر يک از آنها بررسي و نهايتا مؤلفاه هاای
مدل پيشنهادی ارتقای بهره وری ( اقتباس از مدل  ) MAFدر آنها در نرر گرفته شود.
 از فعاليتها شروع و در ادامه به بررسي حضور هر يک از واحدهای سازماني برای اجرای فعاليتهای
مذکور پرداخته و نهايتا هر يک از مؤلفههای مدل پيشنهادی در آنها مورد بررسي قرار گيرد.
 به منرور عملياتيسازی مدل پيشنهادی در پژوهشگاه ،ميتوان بدين صورت عمل کرد که دو ب ش را در
نرر گرفت :در ب ش اول فضای منررها باشد که شامل حوزه کاالن کااری پژوهشاگاه و در ب اش دوم
فضای واحدها باشد که کليه واحدهای موجود در پژوهشگاه را معرفي و در ادامه بايد تناارر مولفاههاای
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موجود در اين دو ب ش را در نرر گرفت.

خانم مهندس قواميفر ساختاراجرايي را به صورت زير پيشنهاد نمودند:
 در باالترين سطب ،اهدف کالن پژوهشگاه ديده و در ادامه کليه فرايندهای پژوهشگاه در راستای تحقق
اين اهداف کالن قرار گرفته و در سطب بعدی کليه مؤلفههای ارائه شده در مدل پيشنهادی ارتقای بهره-
وری قرار گيرد.

