
 برنامه راهبردی مصوب پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

 ماموریت
ی است که به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطالعات تیحاکمپژوهشی  نهادکپژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطالعات، ی

 رساند. اینمیی یاری تیحاکمهای تحقیقاتی کالن و مشی از طریق انجام طرحگذاری و تعیین خطدر سیاست

های حوزه ارتباطات و فنّاوری پژوهشگاه بازوی پژوهشی قدرتمند وزارت فاوا برای توسعه و پیشبرد علوم و فنّاوری

ا هسازی و انتقال این فنّاوریهای نوین حوزه فاوا و نیز بومیپژوهی فنّاوریاطالعات در کشور بوده، رصد و آینده

رساند. همچنین پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطالعات به دنبال بسترسازی انجام میدر جامعه و صنعت کشور را به 

ن وکارهای وابسته به ایبنیان در حوزه فاوا است تا از این طریق توسعه صنایع و کسبوکارهای دانشتوسعه کسب

پژوهشی به انجام و مدیریت سازی فرایندهای حوزه را رونق بخشد. پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطالعات با چابک

افزاید. همچنین این پژوهشگاه ها در حوزه فاوا میپژوهش تیفیکو  تیکمتحقیقات حوزه فاوا شتاب بخشیده، بر 

با ارتقای شأن پژوهش و نوآوری موجب افزایش رضایت خاطر پژوهشگران از حرفه خود شده، از این رهگذر بر 

 افزاید.رت ارتباطات و فنّاوری اطالعات میوری پژوهشی خود و نیز مجموعه وزابهره
 چشم انداز

حوزه  در کشور تحقیقاتی مرکز برترین به خورشیدی 4141 سال افق در اطالعات فنّاوری و ارتباطات پژوهشگاه

این . ابدییم دست فاوا یهاپژوهش نهیدرزم کشور تعالی مرکز جایگاه به شده، بدل اطالعات فنّاوری و ارتباطات

 ایفا کرده، را اطالعات فنّاوری و ارتباطات وزارت مجموعه سطح در فاوا حوزه پژوهشی حکمرانی نقش پژوهشگاه

 و هماهنگ یکپارچه صورتبه پژوهشگاه نظارت با زیرمجموعه نهادهای و فاوا وزارت پژوهشی ساختارهای تمامی

 حوزه ی نوینهایفنّاور تحواّلت روند یپژوهندهیآ و رصد با اطالعات فنّاوری و ارتباطات پژوهشگاهد. کننیم عمل

 پیشتاز توسعه پایدار به تعهد با هایفنّاور این انتقال و توسعه در کرده، شناسایی را کشور مناسب یهایفنّاور فاوا،

 رفته، فاوا در حوزه کشور اساسی یهاچالش استقبال به نوآورانه و فنّاورانه یهاحلراه ارائه با پژوهشگاه این. است

 اطالعات و فنّاوری ارتباطات پژوهشگاه. دینمایم ایفا پویا مشارکتی کشور انیبندانش و دیجیتال اقتصاد توسعه در

 و علم ی تخصّصیهاپارک یاندازراه از حمایت با بوده، فاوا حوزه انیبندانش و نوپا یوکارهاکسب توسعه حامی

 هموار فاوا در حوزه انیبندانش و نوپا یوکارهاکسب روزافزون توسعه برای را راه فنّاوری، رشد مراکز و فنّاوری

 .سازدیم

 پژوهشگاه ینهاد تیموقع ارتقا: 1یراهبرد هدف

 راهبردها

 پژوهشگاه در مجموعه وزارت فاوا ینهاد تیو موقع تیهو تیارتقاء و تثب .1

ژوهشگاه پ یاجتماع تیو مشروع تیبوده، مقبول تیحائز اهم اریپژوهشگاه در کشور و مجموعه فاوا بس گاهیجا تیتثب

 ینهاد تیو ارتقاء موقع یبخشتیبه هو تواندیدر وزارت فاوا م یقو گاهیجا جادیدچار تزلزل گردد. ا یستینبا



 یهادر حوزه پژوهش یشتریب اراتیاخت ،یزنیبا تعامل و را تواندی. پژوهشگاه مانجامدیپژوهشگاه در مجموعه فاوا ب

و  یپژوه استیس یها. ارائه گزارشابدیحوزه فاوا دست  یهاپژوهش یبه حکمران جیتدرست آورده، بهفاوا به د

 نیداشته باشد. همچن گاهیجا نیدر کسب ا ینقش مؤثر تواندیفاوا م رانیو مد ریوز یهایسازمیکمک به تصم

داشته  ییپژوهشگاه نقش بسزا ینهاد تیدر ارتقاء موقع تواندیمنابع م یو کاهش وابستگ یاستقالل مال شیافزا

 برای این راهبرد درنظرگرفته شده که به صورت زیر خواهد بود: با توجه به موراد ذکر شده یک طرح .باشد

 آن موردنیاز علمی هایگزارش ارائه با خانه وزارت در قوی جایگاه ایجاد: 4طرح

 مناسب از پژوهشگاه یرسازیتصو .2

ها از پژوهشگاه مبهم بوده، از پژوهشگاه نداشته باشند، انتظارات و برداشت آن حیصح یمخاطبان شناخت اگر

پژوهشگاه  یهایو توانمند هاتیمناسب از مأمور ری. ارائه تصودهندینم صیتشخ یدرستآن را به یدستاوردها

هشگاه از پژو یوق یرسازیآورند. تصو دست از آن به یبه مخاطبان پژوهشگاه کمک کند تا شناخت مناسب تواندیم

 فایا نفعانیمخاطبان و ذ تیپژوهشگاه و جلب رضا فیو وظا هاتیدر انتقال اهداف، مأمور ینقش مهم تواندیم

 یهاشگاهیحضور در نما ،یپژوهش یدستاوردها شیمناسب همچون نما یارتباط یهابرنامه یو اجرا ی. طراحدینما

 نیا در دیمف یازجمله کارها یو تخصّص یعلم ینارهایسم یبرگزار ،یجمع یهارسانه لیاستفاده از پتانس ،یعلم

 یغاتیتبل یهابرنامه یو طراح یپژوهشگاه، حضور در جوامع جهان ژهیو تی. با توجّه به ماهروندیبه شمار م نهیزم

واحد  جادیا زیها و نپژوهشگاه یبنددر رتبه عیرف گاهیمورد غفلت واقع شود. کسب جا دینبا یالمللنیب یهابه زبان

اشته مناسب از پژوهشگاه د یرسازیتصو ندیمؤثر فرا یدر اجرا یینقش بسزا توانندیدر پژوهشگاه م یقو یابیبازار

 باشد:های مرتبط با این راهبرد به صورت زیر میطرح .باشند

 عمومی روابط هایفعالیت تقویت و پژوهشگاه نوآورانه و پژوهشی دستاوردهای مؤثر نمایش: 4 طرح

 کشور تحقیقاتی مراکز و هاپژوهشگاه بندیرتبه در پژوهشگاه جایگاه ارتقاء. 2 طرح

 پژوهشگاه در بازاریابی واحد استقرار و ایجاد: 3 طرح

 در پژوهشگاه یاستقرار برنامه راهبرد .3

 یاعضا یگشته، تمام نهیدر سطوح مختلف نهاد دیآن با یدر پژوهشگاه و تعهد به اجرا ینگاه راهبرد جادیا

اه پژوهشگ یهاتیو ثبات در مأمور تیشفاف جادیا یشوند. برا مانیپمصوّب هم یبرنامه راهبرد یپژوهشگاه در اجرا

و سطوح  هاهیآن در ال یاجرا یگرفته، برا یجا یدر سرلوحه امور سازمان یبرنامه راهبرد یتعهد به اجرا یستیبا

 یبرنامه راهبرد یو روزآمدساز شیدر پژوهشگاه به اجرا، پا ینمود. اختصاص واحد یزیرمختلف پژوهشگاه برنامه

 اریبس تیهر پژوهشکده و واحد در ارتباط با هر مأمور فیوظا نییهدف است. تع نیتحقق ا یبرا یاز اقدامات اساس



مشخص رصد و  یسازوکار قیاز طر هاتیپژوهشگاه با مأمور یهاپروژه ییراستاهم یستیبا نیبوده، همچن یضرور

 باشد:های زیرمجموعه این راهبرد به صورت زیر میطرح گردد. یریگیپ

 پژوهشگاه در راهبردی برنامه سازینهادینه و استقرار: 4 طرح

 راهبردی برنامه شدهتصویب هایمأموریت دقیق سازیشفاف و تبیین: 2 طرح

 هامأموریت با پژوهشگاه هایپروژه راستاسازی هم: 3 طرح

 فاوا یپژوهش یحکمران گاهیجا کسب: 2یراهبرد هدف

 راهبردها

 یارتقاء شأن پژوهش و نوآور .1

 باور به ارزش دیاست. پژوهشگاه با یپژوهش یحکمران یشأن پژوهش و توجّه به منزلت آن از الزامات اساس یارتقا

 یهادر پژوهش را سرلوحه برنامه یو نوآور تیساخته، خالق نهیخود نهاد یو شأن پژوهش را در فرهنگ سازمان

امر دارد.  نیدر ا ینقش مهم یها با تجارب جهانآن یدر پژوهشگران و آشناساز یقو زشیانگ جادیخود قرار دهد. ا

 یدر ارتقا تواندیدر سطح پژوهشگاه م یموفق پژوهش و نوآور یو الگوها یپژوهش یارائه دستاوردها نیهمچن

 گریاز د زیبرتر و اثرگذار ن یپژوهش یهااز محققان و طرح تیو حما یباشد. قدردان پژوهش در سازمان مؤثر گاهیجا

 .هدف است نیبه ا یابیستد یراهکارها

 سازی درباره شأن و ارزش واالی پژوهش و نوآوری در سطح پژوهشگاه: فرهنگ4طرح 

 . ارائه دستاوردهای پژوهشی و الگوهای موفق پژوهش و نوآوری در سطح پژوهشگاه2طرح  

 های پژوهشی برتر و اثرگذار. قدردانی و حمایت از پژوهشگران و طرح3طرح  

 

 فاوا حوزه پژوهشی حکمران عنوانبه پژوهشگاه به بخشی مشروعیت .2

 ایستیب نماید، ایفا را فاوا حوزه پژوهشی حکمرانی نقش بتواند آنکه برای اطالعات فنّاوری و ارتباطات پژوهشگاه

 در نقش این پذیرش بدون. بخشد مشروعیت خود نقش این به آن زیرمجموعه نهادهای و فاوا وزارت مجموعه در

 عمل، در و نماید ایفا را فاوا حوزه پژوهشی حکمرانی نقش درستیبه توانست نخواهد پژوهشگاه نهادها، این

 خواهند ادامه خود پژوهشی هایفعالیت به جداگانه یک هر تابعه هایسازمان و فاوا وزارت پژوهشی ساختارهای

 ساختارهای تمامی شود، بخشیده مشروعیت فاوا حوزه پژوهشی حکمران عنوانبه پژوهشگاه به اگر کهدرحالی. داد

 .کنندمی عمل هماهنگ و یکپارچه صورتبه پژوهشگاه نظارت با وزارت پژوهشی



 : ایجاد نقش حکمران پژوهشی حوزه فاوا برای پژوهشگاه4طرح 

 . ارتقاء نقش پژوهشگاه در گفتمان سازی کیفیت و استانداردهای حوزه فاوا2طرح 

 ها: ایجاد انسجام و یکپارچگی داخلی در انجام پژوهش3طرح  

 پژوهش کیفیت ارتقاء .3

 و اعتماد ات برود هاپژوهش کیفیت تضمین دنبال به بایستی پژوهشگاه فاوا، پژوهشی حکمران جایگاه کسب برای

 یبایست آن تضمین و کیفیت مستمر ارتقای برای. نماید جلب را همکار هایسازمان و خارجی نفعانذی رضایت

 شموردسنج دقیق صورتبه را هاپژوهش کیفیت تا گردند اجرا و طراحی پژوهشگاه در هایینامهآیین و استانداردها

 رکتش و علمی مجامع در حضور با پژوهشگاه محققان تخصّصی و علمی توان بایستی منظور، این برای. دهند قرار

 مستندات انتشار برای تسهیالت اعطای و رقابتی پژوهشی هایبرنامه همچنین. یابد ارتقا آموزشی هایدوره در

 .باشد هدف این به نیل برای محققان انگیزش افزایش در مؤثر اقدامات از تواندمی اختراعی و علمی

 بخشی از انجام صحیح تحقیقهای حوزه فاوا و اطمینان: تضمین کیفیت پژوهش4طرح 

 : ارتقاء کیفیت نیروی انسانی پژوهشگر2طرح  

 علمی به افزایش کمّی و کیفی تولیدات علمی: تشویق و ترغیب اعضای هیئت3طرح  

 پژوهشگاه در تحقیقات مدیریت سازینهادینه .4

 بخشی ه،نمود استفاده بومزیست در موجود پتانسیل تمام از بایستی فاوا حوزه پژوهشی حکمران عنوانبه پژوهشگاه

 ایجنت تا باشد دارا را هاپژوهش مدیریت توان باید پژوهشگاه منظور، این برایی. نماید سپاریبرون را هاپژوهش از

 اجرای رد گام اولین تحقیق مدیریت برای توانمند انسانی نیروی تربیت و جذب. نماید کسب را کارآمدی و موفق

 اجرای و طراحی ضمناً. است مفید توان این تقویت برای مستمر آموزشی هایبرنامه برگزاری بوده، راهبرد این

 و ژوهشیپ جامع نقشه تدوین و تهیه. گیرد قرار کار دستور در بایستی تحقیقات مدیریت برای مناسب فرایندهای

 بود. خواهد مفید هاپژوهش سپاریبرون در نیز فاوا حوزه بازیگران و پژوهشگران اطالعاتی پایگاه ایجاد

 : تربیت نیروی انسانی متخصّص و ماهر درزمینه مدیریت تحقیقات4طرح 

 : ارائه الگوی مناسب برای مدیریت تحقیقات2طرح  

 : مدیریت تحقیقات بنا بر نقشه جامع پژوهشی حوزه فاوا برای ایفای رسالت حکمرانی پژوهش3طرح  

 های پژوهشی: مدیریت اطالعات پروژه1طرح  

 



 های جامعه و صنعت با استفاده از فاوا: سهیم شدن در حل چالش3هدف راهبردی 

 راهبردها

 جامعه و صنعت یهاو حل چالش ازهانی به پاسخ سمت بهها پژوهش تیهدا .1

. دینما فایکشور ا یهادر حل چالش یدغدغه حل مسائل کشور را داشته، در تالش است نقش مؤثر پژوهشگاه

 یوهپژ استیس نیو همچن یحوزه فاوا، ارائه مشاوره تخصّص نینو یهایتوسعه و انتقال فنّاور قیپژوهشگاه از طر

 حوزه یپژوهش یهاتیبه فعال ینظام بخش ،راستا نیبردارد. در ا یارزشمند یهامسائل گام نیدر حل ا تواندیم

 یازسنجیو ن ینقشه پژوهش یداشته، ضرورت طراح تیاهم اریجامعه بس یهاحل مشکالت و چالش یفاوا در راستا

 یتاسناد باالدس یو بررس یاتاق فکر مل جادیهمچون ا ی. از طرق مختلفشودیآشکار م شیازپشیفاوا ب یپژوهش

 منابع و تینموده، سپس با توجّه به محدود یحوزه فاوا طراح یپژوهش یازهایمسائل و ن زجامع ا یانقشه توانیم

 .ها اقدام نمودآن برای مناسبحل و ارائه راه یبندتینسبت به اولو بومستینقش عناصر مختلف ز

 های پژوهشی حوزه فاوا. نظام بخشی به فعالیت4طرح 

 . مشارکت فعال و مؤثر در اجرای الزامات بخش فاوا در برنامه ششم توسعه و سند عتف2رح ط

 های رصدی، تحلیلی و انتقادی. تهیه و تدوین گزارش3طرح 

 سازی و توسعه ارتباطات علمی : شبکه4هدف راهبردی 

 پژوهشگاه یتوسعه پروتکل ارتباط .1

 یژوهشحکمران پ فیوظا نیتراز مهم بومستیمختلف ز نفعانیبا ذ یارتباط هایشبکه وها کانال تیو تقو یبرقرار

ارتباط و تعامل مؤثر با وزارت فاوا و  جادیا یبرا یستیبا یبه هدف حکمران پژوهش لین یاست. پژوهشگاه برا

 یو سپس ارائه برنامه پژوهش یپژوهش یهایازمندی. احصاء ندینما یمناسب طراح ییآن الگو یهارمجموعهیز

و  یفاوا همچون مؤسسات پژوهش یفضا گرانیباز ریبا سا یساز. شبکهانجامدیارتباط مؤثر م جادیاسب به امتن

ت در ارتباطا زیحوزه فاوا ن انیبندانش یهاو فعاالن صنعت و شرکت یو خارج یداخل دکنندگانیها، تولدانشگاه

 نیر اد زیفکر ن یهاپژوهشگران و اتاق یهاحلقه ،یعلم یهاشبکه جادی. اردیتوجّه قرار گ مورد یستیپژوهشگاه با

 سازنهیدر توسعه ارتباطات پژوهشگاه مؤثر بوده، زم یالمللنیمشارکت و حضور ب تیانجام شوند. تقو تواندیراستا م

واهد خ یالملل-نیب یپژوهش یهادر پروژه تمشارک زیو ن ترعیوس یها و امکانات علممحققان از فرصت یریگبهره

 .بود

 های ارتباطی با وزارت فاوا و نهادهای وابسته: برقراری و تقویت کانال4طرح 



 سازی با ذینفعان حوزه فاوا: شبکه2طرح 

 المللی پژوهشگاه: تقویت مشارکت و حضور بین3طرح 

 : متناسب سازی ساختار سازمانی با یک سازمان پژوهشی چابک5هدف راهبردی 

 مخاطبان یازهایو ن هاتیبر اساس مأمور یو بهبود ساختار سازمان یبازطراح .1

حل  یاست. برا یو عدم چابک ادیز ساالریوانیبا د یهرم یپژوهشگاه وجود ساختار سازمان یاصل یهااز چالش یکی

طح مس یساختار یسوو حرکت به یسازمان یهاهیبا هدف کاهش ال یساختار سازمان یبازطراح یستیچالش با نیا

وابط ر نیمشارکت داشته باشند. همچن هایریگمیاز سازمان در تصم یشتریب یتا اعضا ردیدر برنامه کار قرار گ

 یابستر بر جادیواحدها و ا انیم یکاهش مرزها ،یمشارکت یزیربرنامه یسازنهینهاد ،یدر ساختار سازمان یاشبکه

ر ساختا یسازدر چابک توانندیهستند که م یگریدانش اقدامات د تیریمد یهاو استفاده از روش یمیت یکارها

 .رندیمورد توجّه قرار گ ژوهشگاهپ یندهایو فرا

 : کاهش تمرکز در ساختار سازمانی4طرح 

 سازی ساختار اداری و پژوهشی پژوهشگاه : چابک2طرح  

 سازی گستره کنترلی در ساختار سازمانی. متناسب3طرح  

 نی: تعیین کارکردهای موردنیاز در ساختار سازما1طرح  

 هاها و طرحها و انجام پروژه: بازطراحی و بهبود ساختار سازمانی بر اساس مأموریت5طرح  

 چابک سازی فرآیندهای پژوهشگاه: 6 راهبردی هدف

 عملکرد یابیارزش کپارچهیاستقرار نظام  .1

 هیآگاها شاخص تیطور مستمر از وضعبه یستیبا ها،تیپژوهشگاه به اهداف و مأمور یابیدست زانیرصد م یبرا

تحقق اهداف  زانیپژوهشگاه و م یعملکرد واحدها یابیعملکرد، ارزش یابیارز کپارچهیداشت. با استقرار نظام 

ملکرد ع یابیارز یمدل مناسب پژوهشگاه برا یستیمنظور، با نیا ی. براردیپذیها انجام ممدت و بلندمدت آنکوتاه

گیری از امکانات از طریق اصالح فرآیندهای اداری، بهره یپژوهش یندهایگردد. ارتقای سطح فرا نیو تدو یطراح

عملکرد پژوهشگاه مورد توجّه قرار  یابیدر ارز یستیهای نظارت و کنترل باو هماهنگی ساختارها و شیوه یپژوهش

 .ردیگ

 : طراحی و استقرار نظام ارزشیابی عملکرد مناسب در پژوهشگاه4طرح 



 : ارتقاء سالمت اداری2طرح  

 سازمان یندهایفرا یو بازمهندس یبازطراح .2

 تیقابل کم و تیشفاف یدارا ،یطوالن ندهایبوده، اغلب فرا فیضع یاثربخش یچابک و دارا ریپژوهشگاه غ یندهایفرا

. دینمایم یها ضرورآن یساز-منظور چابکپژوهشگاه به یندهایاصالح فرا رونیهستند. ازا فیضع یریگیپ

وتاه و ک یمواز یندهایپرداخته، اصالح فرا نیوانو ق هاتیدر فعال یپژوهشگاه به بازنگر یندهایمجدد فرا یمهندس

 تیرینظام مد یستیبا نی. همچنردیگیرا در برم یمواز یو شوراها هاتهیها و ادغام کمپروژه بیتصو ریکردن مس

کارآمد و  یسازمان یمعمار یطراح. ضمناً ابدیشده در سازمان استقرار  یبازطراح یندهایمتناسب با فرا ندیفرا

 میو تسه منظور حفظبه زیدانش ن تیریواقع شود. استفاده از نظام مد دیمف اریپژوهشگاه بس برای تواندیاثربخش م

 مورد غفلت واقع شود. دیدر پژوهشگاه نبا دشدهیدانش تول

 : مهندسی مجدد فرایندهای سازمان4طرح 

 : استقرار نظام مدیریت فرایند متناسب با فرایندهای بازطراحی شده2طرح  

 های سازمانینامه: اصالح قوانین و آیین3طرح  

 سازی معماری سازمانی: طراحی و پیاده1طرح  

 : استقرار و توسعه نظام مدیریت دانش5طرح  

 
 
 

 عیو سر داریپا یاو بودجه یمال نیتأم

 یاساس رساختیز کیعنوان سازمان به یو ثبات منابع مال شیافزا: 7ی راهبرد هدف

 راهبردها

 یدرآمد دیجد یهاوهیاز ش یریگبا بهره یمال نیدر تأم یبخشتنوع .1

 یسب درآمدهاو ک یبه سبد درآمد یبخشتنوع دار،یپا یو کسب منابع مال یپژوهشگاه به استقالل مال یابیدست یبرا

 ارتباطات مؤثر با عناصر مختلف جادیامور وابسته به توان پژوهشگاه در ا نیراهگشا است. انجام ا اریبس یاختصاص

ها از آن ییهامشترک نمونه یپژوهش یهاطرح فیتعر ای یقاتیتحق یهاحوزه فاوا بوده، اخذ پروژه بومستیز

 یاهنمونه دیو تول یفن یهاگزارشفروش  ،یتخصّص یهاشگاهیاز محل آزما ییدرآمدزا نی. همچنندیآیحساب مبه

 .کسب درآمد در پژوهشگاه هستند یهااز روش یگریموارد د یصنعتمهین



 هاهای مختلف و کسب درآمد از آنها و بخش: ایجاد ارتباط ارگانیک با گروه4طرح 

 های داخلی پژوهشگاهبخشی و افزایش درآمد از محل فعالیت: تنوع2طرح 

 المللی برای درآمدزایی ارزی. ایجاد مرکز پژوهشی یا پروژه مشترک بین3طرح  

 هانهیهز تیریموجود و مد یمال نیکسب درآمد از منابع تأم یهاوهیبهبود و اصالح ش .2

و  یفعل یبر منابع درآمد یستبایپژوهشگاه  ،یکسب درآمد اختصاص یدر راستا هاتیبه فعال یبخشبر تنوع عالوه

 تیهو تیبه تقو توانیم نهیزم نی. از اقدامات مناسب در ادیاعمال نما یمناسب تیریمد یاتیعمل یهانهیهز زین

موجبات  توانیم هانهیدرآمدها و کاهش هز تیریمد قیاز طر نهمچنی. نمود اشاره خانهوزارت «یپژوهش یبازو»

 ارتباط عدم وها پرداخت یمازاد، برابر یروهانی وجود. آوردرا به وجود  یمنابع مال یسازرهیو ذخ یورارتقاء بهره

 بوباال پژوهشگاه محس یهانهیهز لیدال نیترسربار باال از مهم نههزی باها عملکرد و انجام پروژه تیرمدی با آن

و ارتباط آن با  قیعملکرد دق یابارزی ،هااز پروژه ییهابخش یسپاربرون ندها،یمجدد فرا ی. با مهندسشوندیم

 را کاهش داد. هانهیهز نیا یتا حدود توانیخدمات مجبران 

 . توسعه و تسریع کسب بودجه4طرح 

 . انگیزش نیروی انسانی برای دریافت پروژه از طریق سهیم کردن در منافع پروژه2طرح  

 های عملیاتی پژوهشگاه. کاهش هزینه3طرح  

 

 محوله یهاتیپژوهشگاه با مأمور یمنابع انسان یسازمتناسب

 و اهداف هاتیمنظور تحقق مأمورسازمان به یانسان یرویعملکرد ن یارتقا: 8ی راهبرد هدف

 راهبردها

 فرهنگ عملکرد باال جیو ترو جادیا .1

تعهد و  ،یستگیاز مهارت، شا یبه سطح باالتر ،یوربهره شیپژوهشگاه بر افزا یسازمانفرهنگ یهاارزش یابتنا با

ژوهشگاه پ ینفعانذ یبرا شتریکار و خلق ارزش ب تیفیک شیشاهد افزا نیهمچن افته،یدر کارکنان دست زهیانگ

عملکرد مؤثر،  تیریمد ندیفرآ یسازادهیشامل پ عملکرد باال جادیا یپژوهشگاه برا یاتیح یبود. اجزا میخواه

 نهیرزماقدامات د یابتناء تمام یطورکلو به هایستگیبر اساس شا رانیانتخاب مد ار،یاخت ضیو تفو یتوانمندساز

 .است یستگیبر اساس شا یمنابع انسان

 ریزی نیروی انسانی. برنامه4طرح 

 ساالری: طراحی نظام شایسته2طرح  



 : طراحی مدل مسیر شغلی3طرح 

 : ایجاد و تقویت فرهنگ کار متعالی1طرح  

 ن. بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و ارتقاء کیفیت روابط انسانی در سازما5طرح 

 پذیری مهارتی و رفتاری منابع انسانی. افزایش انعطاف6طرح 

 یمنابع انسان یاطالعات یهادستگاه یسازکپارچهی .1

 ندهایه فراب دنیاطالعات در سرعت بخش یاستفاده از فناور ،یمنابع انسان تیریمد یدر چابک یاز الزامات اساس یکی

 حیحو تص لیتکم قیموجود را از طر یاطالعات یهاستمیابتدا س یستیها است. بادر آن شتریب یریپذو انعطاف

منابع  یاطالعات یهاستمیطراح س یبا نهادها هاستمیس نیارتقا ا یروزآمد ساخته، سپس برا یاطالعات منابع انسان

 یهاستمیاز منافع حاصل از س یریگمناسب در بهره ستمیاز انتخاب س شیبه تعامل پرداخت. آنچه ب یانسان

ابع من کپارچهی یهاستمیها به استفاده از سارشد و تعهد آن رانیمد تیاست، حما تیحائز اهم کپارچهی یاطالعات

 .است یانسان

 هاسازی آنهای اطالعاتی منابع انسانی و یکپارچه: بهبود سیستم4طرح 

  



 یدانش و فناور یسازیمنظور تجاربه هارساختیز توسعه: 9ی راهبرد هدف

 راهبردها

 محصوالت و خدمات حوزه فاوا یسازیتجار یهارساختیتوسعه ز .1

 لیبه توسعه و تسه تواندیم یحقوق یهاو مشاوره یمال یتیحما یهابا ارائه خدمات ثبت اختراع، بسته پژوهشگاه

 زهیاج یابیارز یهاشاخص نهیپژوهشگاه درزم گاهی. ارتقا جادیحوزه فاوا کمک نما انیبندانش یهاشرکت تیفعال

 یترهابس یاندازتحرّک در محققان پژوهشگاه باشد. راه جادیا یبرا یخوب زهیانگ تواندیم یو نوآور یفناور تیریمد

اقدامات  گریاز د یسازیخدمات تجار یو کارگزار یمراکز رشد و نوآور ،یهمچون صندوق پژوهش و نوآور یتیحما

 اشتند یحوزه فاوا برا بومستیمختلف ز نفعانیبا بازار و ذ ایارتباط پو جادیا نیهدف است. همچن نیا یاثرگذار برا

 .دینما-یم یضرور انیبندانش یهابه شرکت التیمنظور ارائه خدمات و تسهبه قیاطالعات دق

 بنیان در حوزه فاواهای دانش: توسعه و تسهیل ایجاد شرکت4طرح 

 اندازی صندوق پژوهش و فناوری پژوهشگاه: راه2طرح  

 اندازی مرکز نوآوری و رشدراه :3طرح  

 : ایجاد فضای فعالیت اشتراکی1طرح  

 سازی در حوزه فاوااندازی کارگزاری خدمات تجاری: راه5طرح  

 نفعان حوزه فاوا در داخل و خارج کشورسازی با ذی: تحقیقات بازار و شبکه6طرح  

 : تالش برای کسب جایزه مدیریت فناوری و نوآوری7طرح  

 در حوزه فاوا یانتقال فنّاور یهارساختیتوسعه ز .1

 انیبناشتغال دانش جادیکشور و ا یازهایمنظور رفع نبه دشدهیاز دانش تول نهیمهم پژوهشگاه استفاده به فیوظا از

 ترعیجامعه را سر ده،یبه انتقال دانش به صنعت و بازار سرعت بخش توانیم یمرکز انتقال فناور یاندازاست. با راه

ها و مراکز رشد در حوزه با پارک یو همکار یاو منطقه یبازار مل نف با تعامل. ساختمند دانش بهره نیا یایاز مزا

 تیریبا انجمن مد یهمکار نی. همچنرساندیم یاری نهیزم نیاست که به پژوهشگاه در ا یفاوا ازجمله اقدامات مهم

ز مرک تیتقو هب تواندیم یو انتقال فناور یسازیحوزه تجار استفاده از پژوهشگران فعّال در ،یو نوآور یفناور

 .انجامدیپژوهشگاه ب یانتقال فناور

 ICTاندازی مرکز مبادله فناوری : راه4طرح 



 : همکاری با نیروهای متخصّص و نخبه مدیریت فناوری2طرح  

 فاوا یشگاهیآزما تیو توسعه مرجع جادیا .2

 یبرا یپژوهشگاه به مرجع کهیطورحوزه فاوا ارتقا دهد، به یشگاهیآزما تیخود را به مرجع تواندیم پژوهشگاه

اطات حوزه ارتب زاتیتجه نیدتریپژوهشگاه با جد یهاشگاهیآزما زیگردد. تجه لیفاوا تبد یشگاهیارائه خدمات آزما

 تیامن یهاشگاهیآزما رینظ یتیحاکم یهاشگاهیآزما جادیا ونمونه  دییتأ یهاشگاهیآزما جادیاطالعات، ا یو فنّاور

بهتر نقش  یفایا یبرا یو دانشگاه یبا مراکز پژوهش یسازاست. شبکه نهیزم نیازجمله اقدامات مناسب در ا

 میبدان توجّه شود. توسعه و تعم هایزیردر برنامه یستیاست که با یگریفاوا گام مهم د یشگاهیآزما تیمرجع

ات خدمات و امکان یموجب ارتقا تواندیم زیکشورها ن ریسا یهاشگاهیارتباط با آزما جادیو ا یالمللنیب اطاتارتب

 پژوهشگاه گردد. یشگاهیآزما

 های آزمایشگاهی: ایجاد و توسعه زیرساخت4طرح 

 ها )اشتراک منابع(المللی آزمایشگاهسازی داخلی و بین: شبکه2طرح  

 


