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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تاريخ جلسه19/70/91 :

زمان جلسه99-91 :

حاضرين در جلسه

آقاي تنها و خانمها چراغچی ،عسگري و محقق

غائبین در جلسه

-

اين جلسه با حضور افراد تیم "روششناسی و تبیین متدولوژيهاي موثر در الگوي ارتقاي بهرهوري در پژوهش
و نوآوري پژوهشگاه" برگزار شد تا چارچوب مطالعات مورد نیاز بر روي متدولوژيها به طور دقیقتري مشخص
گردد.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير میباشد:
 اين پروژه داراي دو فاز مطالعاتی و اجرايی است و به منظور نشان دادن ارزش کامل فاز اجرايی اين
پروژه ،در گام اول میبايست مطالعات علمی دقیقی جهت شناسايی شاخصها و متدولوژيهاي موثر
در بهبود و ارتقاي بهره وري در پژوهشگاه به درستی صورت گیرد.
 در حین مطالعه علمی بر روي متدولوژيهاي موثر در ارتقاي بهرهوري پژوهشگاه ،به تدوين پرسشنامه
نیز پرداخته شود تا جهتدهی مناسبی در مصاحبه با افراد خبره داخل و خارج سازمان انجام گیرد.
هنگامی که اين سیر به درستی تکمیل شود ،مشکالت محوري موجود در پژوهشگاه به طور کامل
شناسايی خواهند شد و در تدوين و پیادهسازي چرخه مديريت بهرهوري پژوهشگاه ،کمک شايانی به
عمل خواهد آورد.
 بحث بهبود بهرهوري و اعمال تغییرات در پژوهشگاه داراي ارزش بسیاري است ولی متاسفانه مشکالت
زيادي (اعم از مقاومت در برابر تغییرات به منظور بهبود بهره وري ،مشکالت موجود در ساختار سازمانی
و  )...وجود دارد ،لذا بايد از طريق مشورت با خبرگان در پژوهشگاه ،آسیبهاي موجود را شناسايی و
راهکارهايی براي برطرف نمودن آنها ارائه داد و تنها بدين روش میتوان نتیجه اجراي اين پروژه را به
درستی در محیط پژوهشگاه مشاهده کرد.
مصوب شد:
بند اول :اعضاي تیم " روششناسی و تبیین متدولوژيهاي موثر در الگوي ارتقاي بهرهوري در پژوهش و
نوآوري پژوهشگاه " به مطالعه و ارائه برنامه عملیاتی براي اجراي فازهاي اول و دوم پروژه بپردازند.
بند دوم :تقسیم بندي کارها و زمانبندي براي اعضاي تیم به طور کامل صورت گیرد و در جلسه آينده
ارائه شود.
جلسه آينده در تاريخ سهشنبه  19/70/25و در ساعت  1صبح با دستور کار زير برگزار خواهد شد:
 ارائه گزارشی از استخراج و مستندسازي فرايندهاي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات توسط
خانم عسگري
 ارائه نقطه نظرات هر دو گروه در ارتباط با بند اول و دوم مصوبات

