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تاريخ جلسه69/70/22 :

زمان جلسه55:01 – 57:01 :

حاضرين در جلسه

آقاي تنها و خانمها فرازمند ،توت آغاج ،عظيمي نژاد ،فوالدي و آزادوار

غائبين در جلسه

-

اين جلسه با حضور افراد تيم "روششناسي و تعيين شاخصهاي بهرهوري پژوهش و نوآوري ،تعريف و
اندازهگيري وضعيت شاخصهاي کليدي پژوهشگاه" برگزار شد تا چارچوب مطالعات مورد نياز بر روي
متدولوژيها به طور دقيقتري مشخص گردد.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير ميباشد:
 اين پروژه داراي دو فاز مطالعاتي و اجرايي است و به منظور نشان دادن ارزش کامل فاز اجرايي اين
پروژه ،در گام اول ميبايست مطالعات علمي دقيقي جهت شناسايي شاخصها و متدولوژيهاي موثر
در بهبود و ارتقاي بهره وري در پژوهشگاه به درستي صورت گيرد.
 در حين مطالعه علمي بر روي شاخصهاي موثر در ارتقاي بهرهوري پژوهشگاه ،به تدوين پرسشنامه
نيز پرداخته شود تا جهتدهي مناسبي در مصاحبه با افراد خبره داخل و خارج سازمان انجام گيرد.
هنگامي که اين سير به درستي تکميل شود ،مشکالت محوري موجود در پژوهشگاه به طور کامل
شناسايي خواهند شد و در تدوين و پيادهسازي چرخه مديريت بهرهوري پژوهشگاه ،کمک شاياني
به عمل خواهد آورد.
 بحث بهبود بهرهوري و اعمال تغييرات در پژوهشگاه داراي ارزش بسياري است ولي متاسفانه مشکالت
زيادي (اعم از مقاومت در برابر تغييرات به منظور بهبود بهره وري ،مشکالت موجود در ساختار
سازماني و  )...وجود دارد ،لذا بايد از طريق مشورت با خبرگان در پژوهشگاه ،آسيبهاي موجود را
شناسايي و راهکارهايي براي برطرف نمودن آنها ارائه داد و تنها بدين روش ميتوان نتيجه اجراي
اين پروژه را به درستي در محيط پژوهشگاه مشاهده کرد.
 طبق قانون  07-27بايد پس از استخراج شاخصهاي مناسب براي بهبود بهرهوري پژوهشگاه ،از
طريق مصاحبه با خبرگان به چندين شاخص ارزشمند به منظور اجرا در سازمان دست يافت و در
ادامه به وزندهي و اولويتبندي اين شاخصها پرداخت.
 يکي از مهمترين مباحثي که به هنگام بررسي شاخصها بايد حتما مد نظر داشت ،سياستهاي
دولت است ،زيرا که اين سياستها ميتواند تاثير شاياني بر روي بهرهوري نيروي انساني در
پژوهشگاهها داشته باشد.
 يکي از اقداماتي که ميتوان به هنگام بهبود بهرهوري در پژوهشگاه مد نظر داشت ،ارتباط پژوهشگاه
ارتباطات و فناوري اطالعات با دانشگاهها و مراکز آموزشي به منظور جذب دانشجويان ميباشد تا
بدين ترتيب با تخصيص بودجه ،دانشجوياني با رشتههاي مرتبط با حوزههاي محوري مورد نظر
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پژوهشگاه جذب و به پژوهش و مطالعه بپردازند .در اين صورت جديدترين اطالعات بين محيطهاي
آموزشي و پژوهشي مبادله خواهد شد.
مصوب شد:
بند اول :اعضاي تيم "روششناسي و تعيين شاخصهاي بهرهوري پژوهش و نوآوري ،تعريف و
اندازهگيري وضعيت شاخصهاي کليدي پژوهشگاه" به مطالعه و ارائه برنامه عملياتي براي اجراي
فازهاي اول و دوم پروژه بپردازند تا نهايتا منجر به ارائه بستههاي کاملي از شاخصهاي داخلي و
خارجي به منظور بهبود بهرهوري در پژوهشگاه شود.
بند دوم :تقسيم بندي کارها و زمانبندي براي اعضاي تيم به طور کامل صورت گيرد و در جلسه
آينده ارائه شود.
جلسه آينده در تاريخ سهشنبه  69/70/21و در ساعت  6صبح با دستور کار زير برگزار خواهد شد:
 ارائه گزارشي 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

