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حاضرين در جلسه

آقاي تنها و خانمها فرازمند ،چراغچي ،توت آغاج ،عسگري ،عظيمي نژاد،
محقق ،فوالدي ،آزادوار و کردنوري

مدعوين در جلسه

آقايان دکتر بديع و يزدانيان و آقاي کاتب

غائبين در جلسه

آقاي جالئي

در ابتدا جناب آقاي دکتر بديع در خصوص اجراي شرح خدمات پروژه ،مالزماتي را ابراز داشتند و با توجه
به بار محاسباتي اندازه گيري شاخصها ،تاکيد ايشان بر روي استخراج شاخصهاي مناسب براي فاوا بود.
در ادامه جناب آقاي دکتر يزدانيان به اهميت بررسي بهرهوري در پژوهشگاه اشاره نمودند.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير ميباشد:
 با توجه به متدولوژيهاي موجود در چرخههاي بهرهوري و اين نکته که در اجراي کامل اين
چرخهها ،يک گام پيشرفت وجود دارد ،بهتر است تا کليه گامهاي اجراي اين پروژه به صورت
چرخهاي ديده شود و بدين ترتيب صحتسنجي براي تشخيص کامل فعاليتهاي مورد نظر و
همچنين نوع ارتباط آنها به درستي صورت ميگيرد و اين موضوع نهايتا منجر به ارائه يک
 organic relevanceميشود.
 ارائههايي بر روي مولفههاي الزم براي اندازهگيري بهرهوري ،معيارهاي کارايي سازمانهاي ،R&D
سيستمهاي مديريت کارايي ،مدل  ،EFQMمدل مالکوم بالدريج ،چارچوب کيفيت معرفي شده
در کشور سنگاپور به نام  ،)BE( Business Excellenceالگوي اندازهگيري بهرهوري در
دانشگاهها و مراکز پژوهشي و  ...انجام شد و به معرفي بخشي از شاخصهاي کمي و کيفي بهرهوري
پرداخته شد.
مصوب شد:
 طبقه بندي اسناد باالدستي ،مستند سازي پايگاه داده ،تهيه صورت جلسات و همچنين پشتيباتي
از محتواي وب سايت توسط خانم عظيمي نژاد ،بررسي شاخصهاي الزم براي سنجش بهرهوري
توسط خانمها توت آغاج ،فرازمند و فوالدي و بررسي متدولوژيهاي مطرح در بهرهوري فاوا توسط
خانمها چراغچي ،محقق و عسگري اجرا گردد؛ همچنين خانم آزادوار نيز در هر دو حوزه شاخصها
و متدولوژيهاي بهرهوري همکاري خواهد داشت.
 در جلسه آينده هر يک از تيمها به تبيين زيربرنامههايي که قصد دارند با توجه به پروپوزال پروژه
به تکميل حوزه کاري خود بپردازند را معرفي و ارائه نمايند.
جلسه آينده در تاريخ  69/71/11و در ساعت  77صبح برگزار خواهد شد.

