طراحی و تدوین پژوهشکارت در رشکت آب و فاضالب مشهد ،از ایده تا اقدام ...
سرآغاز ایده پژوهش کارت:

 عدم التفات کافی به اجرایی نمودن نتایج حاصلاز طرحها و فعالیتهای پژوهشی
 عدم وجود انگیزه کافی در بین متولیان و صاحبنظران برای مشارکت در فعالیتهای پژوهشی سازمان
پژوهشی قابل پیادهسازی در شرکت
 فقدان ساز و کار اجرایی خاص با هدف ترغیب همکاران به فعالیتهای
ِ

اهداف:

 جلب مشارکت همکاران شرکت در پیادهسازی نتایج طرحهای پژوهشی
 ایجاد انگیزه برای همکاران و ترغیب ایشان به انجام فعالیتهای پژوهشی تا مرحله پیادهسازی در شرکت
 مستندسازی اندوختهها و دستاوردهای علمی و پژوهشی همکاران

اقدامات انجام شده:










شناسایی چالشهای موجود بخش پژوهش در جلسات درونحوزهای و میانحوزهای
جلسات درونحوزهای و بررسی سوابق پژوهشی همکاران بر اساس مستندات
بررسی دستورالعملهای مصوب پژوهشی برای استفاده در تدوین چارپوب پژوهشکارت
بررسی و تصویب چارچوب پژوهشکارت در پانصدوسی و نهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آبفا مشهد
تدوین چارچوب برای تعیین ردهبندی و امتیازات پژوهشکارت
تعریف  10حوزه پژوهشی بهمنظور تعیین امتیازات هر فرد شامل:
داوری طرح/مقاله ـ نظارت طرحهای پژوهشی ـ عضویت کمیته پژوهشی/تحقیقات ـ ارائه مقاله ـ تألیف و ترجمه ـ ارائه اختراع/ساخت تجهیزات ـ
پژوهشی انجامشده
شناسایی نیاز پژوهشی ـ انجام طرح/اینترنشیپ/پایاننامه ـ کاربردینمودن دستاوردهای علمی ـ کاربردینمودن طرحهای
ِ
تعیین طبقهبندی در پنج رده:
 .1سفید (سطح یک) .2 ،سبز (سطح دو) .3 ،آبی (سطح سه) .4 ،نقرهای (سطح چهار) .5 ،طالیی (سطح پنج)
تعیین سقف پاداش برای هر رده پژوهشکارت که جوایز مربوطه بهانتخاب همکاران خواهد بود .برخی از جوایز پیشنهادی عبارتنداز:

پرداخت هزینههای ساخت اختراع/تجهیزات انجام طرح ،هزینه ادامه تحصیل/پایاننامه/پاداش تحصیلی ،اعزام به بازدیدهای علمی مورد
درخواست همکار ،پرداخت هزینههای حضور در کنفرانسها و همایشهای علمی مورد درخواست همکار  +هزینههای اقامت چندروزه ،پرداخت
هزینههای عضویت در انجمنهای علمی ملی/بینالمللی  ،حضور در برنامههای انجمن ،تسهیالت اعطای وام بدون بهره ،خرید تبلت و...
 شناسایی زمینههای فعالیتهای پژوهشی همکاران از سال  85تا کنون
 تعیین امتیاز افراد دارای فعالیتهای پژوهشی در قالب موضوعات مشخصشده
 تهیه بانک اطالعاتی فعالیتهای پژوهشی افراد بههمراه امتیازات ایشان و اهدای پژوهشکارت به ایشان در ششمین سمینار سالیانه
دستاوردهای پژوهشی شرکت آبفا مشهد ،آذرماه 1394

سطحبندی امتیازات هر حوزه پژوهشی:
 )1داوری طرحهای پژوهشی /مقاالت علمی
حداکثر امتیاز25 :

همکاری درداوری
(بین  21تا)30

همکاری درداوری
(بین  11تا)20

همکاری درداوری
(بین  2تا)10

ثبت حداقل یک
داوری در سامانه

 5امتیاز

 5امتیاز

 5امتیاز

 10امتیاز

 )2نظارت طرحهای پژوهشی

حداکثر امتیاز35 :

اعالم مشارکت
درپیاده سازی
دستاوردهای طرح

برداشت نتایج و ارائه
پیشنهادات مصوب
جهت کاربردی
نمودن طرح

اتمام طرح با تطابق
کامل با شرح خدمات
پروپوزال و برنامه
زمان بندی

صالحیت نظارت
و دارای ابالغ

 5امتیاز

 10امتیاز

 10امتیاز

 10امتیاز

 )3عضویت در کمیتههای پژوهشی

حداکثر امتیاز35 :

نرشیه آب و توسعه پایدار

اعالم مشارکت
درپیاده سازی
دستاوردهای طرح

ارائه پیشنهادات
مصوب جهت کاربردی
شدن طرحهای کمیته
مربوطه

ارائه پیشنهادات
مصوب در راستای
تحقق اهداف و ارتقای
فرآیندهای پژوهشی

صالحیت نظارت
و دارای ابالغ

 5امتیاز

 10امتیاز

 10امتیاز

 10امتیاز
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 )4شناسایی و احصاء نیاز پژوهشی در سازمان
حداکثر امتیاز30 :

پذیرش نیاز به
عنوان اولویت ملی

پذیرش نیاز در سطح
شرکت مادرتخصصی

پذیرش نیاز در
سطح شرکت

ثبت حداقل یک
نیاز در سامانه

 10امتیاز

 5امتیاز

 5امتیاز

 10امتیاز

 )5ارائه مقاله علمی
حداکثر امتیاز30 :

کسب امتیاز40تا 53از
جدول ارزیابی مقابالت

کسب امتیاز26تا  40از
جدول ارزیابی مقابالت

کسب امتیاز1تا  25از
جدول ارزیابی مقابالت

ارائه گواهی
پذیرش مقاله

 10امتیاز

 5امتیاز

 5امتیاز

 10امتیاز

 )6تألیف/ترجمه کتاب
حداکثر امتیاز45 :

انتخاب کتاب
به عنوان برگزیده

چاپ کتاب

اخذ تایید کمیته
حمایت علمیآبفاکشور

پذیرش درخواست
تالیف /ترجمه

 10امتیاز

 10امتیاز

 15امتیاز

 10امتیاز

 )7اختراع /ساخت تجهیزات

حداکثر امتیاز80 :

پایش و اثربخشی
طرح

پیاده سازی و اجرا

ساخت  /بومی سازی
تجهیزات نوآورانه
مرتبط با شرکت

تصویب طرح ساخت
 /گارایه واهی تبت
اختراع  /اخذ امتیاز از
جشنواره

 20امتیاز

 20امتیاز

 20امتیاز

 20امتیاز

 )8ارائه طرح /اینترنشیپ /پایاننامه در راستای اولویتهای پژوهشی سازمان

حداکثر امتیاز70 :

پایش و اثربخشی
طرح

پیاده سازی و اجرا

اتمام طرح  /تطابق
کامل طرح با شرح
خدمات پروپوزال

پذیرش پروپوزال

 20امتیاز

 20امتیاز

 10امتیاز

 20امتیاز

 )9پیادهسازی دستاوردهای علمی

حداکثر امتیاز70 :

پایش و اثربخشی
طرح

پیاده سازی و اجرا

تدوین وتصویب شرح
خدمات برایپیادهسازی
دستاورد پژوهشی

تهیه و ارائه
گزارش بازدید و
مطالعات مروری

 20امتیاز

 20امتیاز

 20امتیاز

 10امتیاز

 )10پیادهسازی نتایج طرحهای پژوهشی

حداکثر امتیاز70 :

نرشیه آب و توسعه پایدار

پایش و اتربخشی
طرح

پیاده سازی و اجرا

تدوین وتصویب
شرح خدمات اجرای
دستاوردهای پژوهشی

ارائه پیشنهادات
مصوب برای کاربردی
نمودن دستاوردهای
پژوهشی

 20امتیاز

 20امتیاز

 20امتیاز

 10امتیاز
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