
  انتخاب دومين دوره فراخوان

ور« وژی  و وت وان  ور   وژی و دا و وت ر  ذا ر    »ه 
  ياد دكتر سعيد كاظمي آشتياني جايزه زنده

  
انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسالمي ايران در نظر دارد براي دومين دوره نسبت به انتخاب 

. اقدام نمايد» انشور برتر جوان بيوتكنولوژي كشورد«و نيز » كشور چهره تاثير گذار بيوتكنولوژي«
خود و يا افراد  معرفي اشود كه ب لذا از كليه پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان كشور دعوت مي

در اين زمينه ياري ، انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسالمي ايران را رزومهمورد نظر به همراه ارسال 
  .رسانند

  
  :هاي انتخاب شاخص

  .وتکنولوژیاز حسن شهرت در جامعه متخصصين بي خورداريبر ‐الف
در مورد انتساب آن بـه فـرد مـورد نظـر،     اي كه  به گونهالمللي  انجام اقدامات داراي ارزش ملي و بين ‐ب

  . معارضي وجود نداشته باشد
  .به همراه داشته باشد حسن شهرت الملل براي ايران نام و آوازه علمي او در عرصه بين ‐ج
، افزايش قابل مالحظه محصـول يـا   داشته مك موثر به خودكفايي كشور در عرصه توليد محصوالتك ‐د

 در راسـتاي توسـعه پايـدار   و ) مخصـوص بخـش اجـرا   (بهبود كيفيت مبتني بر بيوتكنولوژي در سطح ملي 
  .داشته باشد

  .داشته باشد سال تمام ۳۵حداكثر » دانشور برتر جوان بيوتكنولوژي كشور« ‐هـ
 يا كمك موثر به توسعه آن رشته در پژوهش، آموزش، تـرويج و اجـرا  نموده و بنيانگذاري را رشته  يك ‐و

  .داشته باشد
و يـا مـديريت پـروژه    كرده توليد بنيان براي اولين مرتبه در منطقه يا ايران  يك يا چند محصول دانش ‐ز

  .را بر عهده داشته باشد مربوطه
  .)براي چهره تاثيرگذار( كرده باشد تربيتدانشجويان شاخص در حوزه پژوهش و آموزش  ‐ح
  .باشد المللي گسترده هاي بين فعاليت و همكاري يدارا ‐ط
  .كرده باشد كسب جوايز داخلي و خارجي ‐ي
  ..انجام داده باشد فناوري ساختارسازي براي توسعه زيست ‐يا

  .ده باشدكر كمك موثر به اهداف انجمن ‐يب
مقاالت علمي پژوهشي، مقاالت نمايه شده در مجالت (قابل توجه دستاوردهاي پژوهشي داراي  ‐يج

  .باشد H-indexبر اساس ) معتبر علمي، ثبت اختراع
  
  



اين . خواهد بود ۱۳۹۳ماه سال  افراد، پايان دي رزومهآخرين مهلت ارسال : نكته مهم

  .فرصت به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد
  
  :اوري و انتخاب چهره تأثيرگذار و دانشور جوان برترد

هاي قبل به همراه تعدادي از اعضاي  ي دوره هاي برگزيده نامه، از بين چهره كميته داوران بر اساس آيين
هيئت مديره انجمن بيوتكنولوژي و نيز، دانشمندان بنام اين عرصه به انتخاب هيئت مديره انجمن بيوتكنولوژي 

  .شدتشكيل خواهد 
كانديداها كرده و نتايج را به فرد  رزومههاي فوق اقدام به بررسي  كميته داوران بر اساس بر مبناي شاخص

  .منتخب اعالم خواهد كرد
  

  هاي تأثيرگذار و دانشور جوان برتر تقدير از چهره
مهوري جالمللي و نهمين همايش ملي بيوتكنولوژي  اولين همايش بين مراسم افتتاحيه افراد منتخب در

  .مورد تقدير قرار خواهند گرفتبرگزار خواهد شد،  ۱۳۹۴خردادماه سال  ۲‐۴اسالمي ايران كه در تاريخ 
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