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تاريخ جلسه69/70/52 :

زمان جلسه25-6 :

حاضرين در جلسه

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

مدعوين در جلسه

آقاي يوسفي

غائبين در جلسه

خانم محقق

در ابتداي اين جلسه ،خانم عسگري و آقاي يوسفي توضيحاتي پيرامون روند استخراج و بهبود فرايندهاي
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ارائه نمودند و اين موضوع كه فعال در قالب يک فعاليت به موازات پروژه
الگوي بهبود بهرهوري پژوهشگاه در حال اجرا ميباشد تا انشااهلل در فاز سوم اجراي پروژه از دستاوردهاي بدست
آمده در قالب فرايندهاي چرخه هاي مديريت بهرهوري از آن استفاده شود .در ادامه به بررسي پيشنهادات و
نهاييسازي برنامه عملياتي براي اجراي فعاليتهاي تعريف شده در فازهاي اول و دوم پروژه پرداخته شد.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير ميباشد:
 طي فعاليتي كه به منظور شناسايي فرايندهاي پژوهشگاه صورت گرفته ،بيش از  277فرايند استخراج
شده و هم اكنون در سايت پژوهشگاه به آدرس زير براي كليه همکاران قابل مشاهده ميباشد:
http://dad.itrc.ac.ir/process-list

ادامه اين فعاليت بدين صورت است كه به اصالح فرايندهاي استخراج شده ،پرداخته ميشود و نهايتا اين
اصالحيهها بايد در محيط پژوهشگاه عملياتي شود.
 در ذيل فعاليت استخراج فرايندها ،اقداماتي در حوزه اصالح و بازنگري آييننامهها و دستورالعملها انجام
شده است و آييننامههاي نهايي شده بر روي سامانهاي به آدرس زير در دسترس كليه همکاران است:
http://rules.itrc.ac.ir/rules/index

همچنين در ذيل اين فعاليت ،سامانهاي مربوط به تهيه دستورالعملها و فرمهاي مربوط به جذب و به-
كارگيري همکاران پروژه به آدرس زير پياده سازي شده و در دسترس قرار گرفته است:
http://hamkar.itrc.ac.ir/

 در پايان فاز اول پروژه بهبود بهرهوري پژوهشگاه ،بايد نوع استاندارد مورد نظر تعيين گردد.
مصوب شد:
 هر يک از دو تيم "روش شناسي و تعيين شاخصهاي بهرهوري پژوهش و نوآوري ،تعريف و اندازهگيري
وضعيت شاخصهاي كليدي پژوهشگاه" و "روش شناسي و تبيين متدولوژيهاي موثر در الگوي ارتقاي
بهرهوري در پژوهش و نوآوري پژوهشگاه" گزارشهاي كاملي از مطالبي كه تاكنون مطالعه و گردآوري
نمودهاند را تا تاريخ شنبه  69/70/79آماده و ارائه نمايند؛ همچنين هر دو تيم تا تاريخ مذكور ،سواالت
پيشنهادي خود را براي تهيه پرسشنامه ارائه دهند.
 هر دو تيم با توجه به روند اجرايي كه تاكنون داشته اند ،برنامه عملياتي پيشنهادي خود را به منظور
اجراي فعاليتهاي در نظر گرفته شده در فازهاي اول و دوم پروژه تکميل كرده و ارائه نمايند.
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برنامه عملياتي پيشنهادي فعلي هر يک از دو تيم براي اجراي فعاليتهاي فازهاي اول و دوم پروژه بهبود بهره-
وري پژوهشگاه در پيوست قرار گرفته است.

پیوست:
گروه "روششناسي و تبيين متدولوژيهاي موثر در الگوي ارتقاي بهره وري در پژوهش و نوآوري پژوهشگاه"
 -2مطالعه علمي متدولوژيهاي داخلي و خارجي به منظور بهبود بهرهوري پژوهشگاه
 -5مصاحبه حضوري با خبرگان داخل و خارج از پژوهشگاه به منظور شناخت و بررسي مشکالت موجود در
سازمان و دريافت نقطه نظرات و پيشنهادات آنان براي حل اين مشکالت
 -3مستندسازي و ارائه گزارشي كامل از بررسيهاي صورت گرفته در بند  5و جمعبندي اطالعات كسب
شده
 -4اولويت بندي مشکالت استخراج شده براساس نظرات خبرگان و شناسايي نقاط مشترک بين مشکالت ياد
شده
 -2شناسايي و ارائه گزارشي از وضعيت موجود در زمينه بهبود بهرهوري پژوهشگاه (از منظر متدولوژيهاي
مفيد و اجرايي موجود در پژوهشگاه ،فرايندهاي سازماني ،معماري سازماني و )...
 -5ارائه گزارشي از چشماندازها ،برنامهها ،اهداف و اسناد باالدستي كه در حال حاضر براي پژوهشگاه تدوين
شده است.
 -2شناسايي و انتخاب متدولوژي مناسب به منظور بهبود بهرهوري پژوهشگاه
 -5ارائه برنامههايي به منظور فرهنگسازي براي پذيرش تغييرات حاصل از اقدامات بهبود بهرهوري پژوهشگاه
 آموزش رويههاي جديد حاصل از بهبود بهرهوري پژوهشگاه و ايجاد شناخت از فوايد حاصل
از اين اقدامات
 ارائه سياستهاي تشويقي و ترغيبي مديران براي كارمندان به منظور متمايل ساختن آنان
در استفاده از رويههاي جديد در نظر گرفته شده
 ارائه نظام پيشنهادات
 ماهرسازي نيروي انساني در استفاده از رويههاي جديد حاصل از بهبود بهرهوري پژوهشگاه
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گروه "روششناسي و تعيين شاخصهاي بهرهوري پژوهش و نوآوري ،تعريف و اندازهگيري وضعيت شاخص-
هاي كليدي پژوهشگاه"
 -2مطالعه علمي شاخصهاي داخلي و خارجي به منظور بهبود بهرهوري پژوهشگاه
 -5مصاحبه حضوري با خبرگان داخل و خارج از پژوهشگاه به منظور شناخت و بررسي مشکالت موجود در
سازمان و دريافت نقطه نظرات و پيشنهادات آنان براي حل اين مشکالت
 -3مستندسازي و ارائه گزارشي كامل از بررسيهاي صورت گرفته در بند  5و جمعبندي اطالعات كسب
شده
 -4اولويت بندي مشکالت استخراج شده براساس نظرات خبرگان و شناسايي نقاط مشترک بين مشکالت ياد
شده
 -2تدوين و اعتبارسنجي مجموعهاي از شاخصهاي استاندارد داخلي و خارجي كه داراي منبع علمي
هستند و به طور كامل مورد بررسي قرار گرفته اند.
 -5بررسي روشهاي موجود به منظور وزندهي شاخصها و نهايتا انتخاب روش مناسب
 -3وزندهي و اولويتبندي شاخصهاي استخراج شده
 -4دستيابي به شاخصهاي تاثيرگذار
 مديريت اطالعات ورودي مورد نياز براي شاخصها (انتخاب فرمت مناسب و استاندارد براي
اطالعات ورودي و همچنين انتخاب منابع مناسب براي كسب اطالعات مورد نياز)
 انتخاب نرمافزار مناسب به منظور وارد نمودن اطالعات و دريافت خروجي شاخصها (به طور
مثال داشبورد مديريتي موجود در پژوهشگاه)
 -2ارائه رويهاي به منظور تعيين ميزان تاثيرگذاري شاخصها
 -5ارائه برنامههاي بهبود بهرهوري پژوهشگاه در راستاي چشماندازها ،برنامهها ،اهداف و اسناد باالدستي
پژوهشگاه
 -3ارائه برنامههايي به منظور فرهنگسازي براي پذيرش تغييرات حاصل از اقدامات بهبود بهرهوري
پژوهشگاه
 آموزش رويههاي جديد حاصل از بهبود بهرهوري پژوهشگاه و ايجاد شناخت از فوايد حاصل از
اين اقدامات
 ارائه سياست هاي تشويقي و ترغيبي مديران براي كارمندان به منظور متمايل ساختن آنان در
استفاده از رويههاي جديد در نظر گرفته شده
 ارائه نظام پيشنهادات
 ماهرسازي نيروي انساني در استفاده از رويههاي جديد حاصل از بهبود بهرهوري پژوهشگاه

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا

گروه توسعه کسبوکار و کارآفرینی فاوا
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