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اي دکتر علی آهون منش (دانشگاه ه ،)واحد اصفهان جهاد دانشگاهی)،  دکتر علیرضا امیري(دانشگاه اصفهان)، حسین اثنی عشري (سازمان صنعت و معدنمهران ابطحی (آقایان:        
جهاد (ابوذر پورمدنیتر دک ،)دانشگاه صنعتی اصفهان(، سیدمحمدیحیی بیدکی(دانشگاه آزاد نجف آباد) رضا ابراهیمیدکتر  )دانشگاه پیام نورغیرانتفاعی)، دکتر سیدسعید آیت (

دکتر  ،  )کشاورزي رکز تحقیقات(م سعید دوازده امامیدکتر  ،)اتاق بازرگانی(جمشید تقسیمیدکتر  )،وزه علمیه(حترابی ابراهیمحجت االسالم و المسلمین دانشگاهی صنعتی اصفهان، 
ادر فتحیان پور کتر ن، د)دانشگاه آزاد اصفهان(مجید طغیانی دکتر استانداري)، (شهرام شاکریان مهندس )، دانشگاه علوم پزشکیمحمدرضا سلیمانی ( ،)دانشگاه کاشان(مجید سبزپوشانی

 )مرکز آموزش بازرگانی استانعلی میرجمالی ( ، و کریمی (دانشگاه صنعتی اصفهان)کتر کیخسر)، د(دانشگاه صنعتی اصفهان
 ))، گدازندها (دانشگاه صنعتی اصفهانشرکت شهرك هاي صنعتی ( مودت ها: خانم       

 آغاز شد.جلسه با تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید  - 1        

 موارد مطروحه: -2      
 96ها، بررسی صورتجلسات، برنامه ریزي براي اجراي برنامه در سال  ها و ظرفیت بررسی کارگروه -

 ظرفیت هاي مصوبمعرفی کارگروهها و  -

 بندي شده به شرح زیر اعالم شد: توضیحات جناب اقاي دکتر کریمی از روند کار و جدول زمانبندي شده. براین اساس برنامه زمان -

7/9/96  ارسال فراخوان 
12/9/96 ها دریافت درخواست   
13/9/96 ها براي بررسی جلسه در دانشگاه   
14/9/96  اعالم به دانشگاه صنعتی اصفهان 
18/9/96  ارزیابی در دانشگاه صنعتی اصفهان 

 
در جلسه اي با مشارکت رؤساي کارگروه ها و دو برابر ظرفیت اعالم شود و انتخاب نهایی  تا کارگروهپژوهشگران برتر هر مقرر شد  -

 صورت گیرد. اصفهان استانداري

تا  2013و براي مقاالت التین بازه زمانی از آغاز سال  1/7/96لغایت  1/7/91مقرر شد مقاالت پژوهشگران در طی بازه زمانی پنج ساله از  -

 ود.منظور ش 2017پایان سال 

 ثبت شده امتیاز بگیرد. ISCهایی که در  ها، مقرر شد فقط همایش درخصوص همایش -

 منظور شد. WOSمنبع مقاالت داغ و پراستناد پایگاه  -

سقف امتیاز هر نمونه اولیه ی که داراي نمونه آزمایشگاهی است، هاي پژوهش طرحها وتویی نباشد.  در گروه علوم پایه مقرر شد طرح -

 در نظر گرفته شد.امتیاز  20و حداکثر امتیاز از این بخش زمایشگاهی پنج امتیاز آ

 مقرر شد طرح پژوهشی با ارائه نامه از معاونت پژوهشی و یا مرکز رشد تأیید شود. -

 مقرر شد محصوالت تجاري شده محدود به شرکتهاي دانش بنیان نباشد و تأیید آن توسط مراجع ذیصالح صورت گیرد. -

 ها انجام شود. براي کتب دانشگاهی و براي کتب غیر دانشگاهی بنابر نظر کارگروه 15 تا و تصنیف 10 تا کتب تألیفی امتیاز -

و بین المللی تا  10ها و یا یکی از مراکز معتبر دانشگاهی تا سقف  درخصوص اکتشاف و ثبت اختراع، مورد تصویب سازمان پژوهش -

 باشد. امتیاز 20سقف
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 از در نظر گرفته شود.یمقاله یک امت 3امتیاز  و داوري هر  2مقرر شد هریک سال سردبیري رخصوص سردبیري د -

از پایگاه اسکوپوس اعالم شود. مقرر شد این شاخص از میانگین باالتر باشد. اعالم میانگین رشته ها توسط  )index-H( مقرر شد شاخص هرش -

 دانشگاه صنعتی اصفهان انجام می شود و سایر رشته ها توسط کارگروهها انجام شود.

بعد  ت و فناوري  انجام شود و افرادي کهدرخصوص نشریات نامعتبر مقرر شد براساس آخرین لیست سیاه اعالمی توسط وزارت علوم، تحقیقا -

 هاز اعالم لیست سیاه وزارت علوم در نشریات نامعتبرداراي مقاله هستند حذف شوند و در صورتیکه قبل از اعالم وزارت علوم باشد امتیازي ب

 آنها تعلق نگیرد.

  شگاه صنعتی اصفهان اخذ شود.مقرر شد فرمهاي مورد نیاز و دستورالعمل انتخاب پژوهشگران برگزیده از سایت دان -
http://research.iut.ac.ir/fa) ( 

 هاي مربوط به فناوران را تکمیل نمایند. علمی که تمایل به شرکت به عنوان فناور برتر را دارند، فرم اعضاي هیأت -

 پرونده هاي علوم انسانی دعوت بعمل آید. مقرر شد از حوزه علمیه اصفهان در کارگروه بررسی -

 جدول امتیازات مصوب به پیوست می باشد. -
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