فزاخًان ديميه ديرٌ اوتخاب

«چهره اتثيز گذا ر بيوتكنولوژي و دانشور ربرت جوان بيوتكنولوژي كشور

»

جايشٌ سوذٌياد دكتز سعيذ كاظمي آشتياوي
اوجمه بيًتكىًلًصي جمًُري اسالمي ايزان در وظز دارد بزاي ديميه ديرٌ وسبت بٍ اوتخاب
«چُزٌ تاثيز گذار بيًتكىًلًصي كشًر» ي ويش «داوشًر بزتز جًان بيًتكىًلًصي كشًر» اقذام ومايذ.
لذا اس كليٍ پضيَشگزان ،اساتيذ ي داوشجًيان كشًر دعًت ميشًد كٍ با معزفي خًد ي يا افزاد
مًرد وظز بٍ َمزاٌ ارسال رسيمٍ ،اوجمه بيًتكىًلًصي جمًُري اسالمي ايزان را در ايه سميىٍ ياري
رساوىذ.

شاخصَاي اوتخاب:
الف -ثزخَرداري اس حسي ضْزت در خبهعِ هتخػػيي ثيَتکٌَلَصي.
ة -اًدبم الذاهبت داراي ارسش هلي ٍ ثييالوللي ثِ گًَِاي كِ در هَرد اًتسبة آى ثِ فزد هَرد
ًظز ،هعبرضي ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ.
جً -بم ٍ آٍاسُ علوي اٍ در عزغِ ثييالولل ثزاي ايزاى حسي ضْزت ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضذ.
د -كوك هَثز ثِ خَدكفبيي كطَر در عزغِ تَليذ هحػوَتت داضوتِ ،افوشايص لبثول هظحظوِ
هحػَل يب ثْجَد كيفيت هجتٌي ثز ثيَتکٌَلَصي در سوح هلوي خهخػوَظ ثخوص اخوزا ٍ در
راستبي تَسعِ پبيذار داضتِ ثبضذ.
ّو« -داًطَر ثزتز خَاى ثيَتکٌَلَصي كطَر» حذاكثز  53سبل توبم داضتِ ثبضذ.
ٍ -يك رضتِ را ثٌيبًگذاري ًوَدُ ٍ يب كوك هَثز ثِ تَسعِ آى رضتِ در پضٍّص ،آهَسش ،تزٍيح
ٍ اخزا داضتِ ثبضذ.
س -يك يب چٌذ هحػَل داًصثٌيبى ثزاي اٍليي هزتجِ در هٌحمِ يب ايزاى تَليذ كزدُ ٍ يب هذيزيت
پزٍصُ هزثَطِ را ثز عْذُ داضتِ ثبضذ.
ح -داًطدَيبى ضبخع در حَسُ پضٍّص ٍ آهَسش تزثيت كزدُ ثبضذ خثزاي چْزُ تبثيزگذار .
ط -داراي فعبليت ٍ ّوکبريّبي ثييالوللي گستزدُ ثبضذ.
ي -خَايش داخلي ٍ خبرخي كست كزدُ ثبضذ.
يب -سبختبرسبسي ثزاي تَسعِ سيستفٌبٍري اًدبم دادُ ثبضذ..

يت -ثِ اّذاف اًدوي كوك هَثز كزدُ ثبضذ.
يح -داراي دستبٍردّبي پضٍّطي لبثل تَخِ خهمبتت علوي پضٍّطي ،همبتت ًوبيِ ضذُ در
هدظت هعتجز علوي ،ثجت اختزاع ثز اسبط  H-indexثبضذ.

ًکتِ هْن :آخزيي هْلت ارسبل رسٍهِ افزاد ،پبيبى ديهبُ سبل  3535خَاّذ ثَد .ايي فزغت ثِ
ّيچ عٌَاى توذيذ ًخَاّذ ضذ.

دايري ي اوتخاب چُزٌ تأثيزگذار ي داوشًر جًان بزتز:
كويتِ داٍراى ثز اسبط آيييًبهِ ،اس ثيي چْزُّبي ثزگشيذُي دٍرُّبي لجل ثِ ّوزاُ تعذادي اس
اعضبي ّيئت هذيزُ اًدوي ثيَتکٌَلَصي ٍ ًيش ،داًطوٌذاى ثٌبم ايي عزغِ ثِ اًتخبة ّيئت هذيزُ
اًدوي ثيَتکٌَلَصي تطکيل خَاّذ ضذ.
كويتِ داٍراى ثز اسبط ثز هجٌبي ضبخعّبي فَق الذام ثِ ثزرسي رسٍهِ كبًذيذاّب كزدُ ٍ ًتبيح
را ثِ فزد هٌتخت اعظم خَاّذ كزد.

تقذيز اس چُزٌَاي تأثيزگذار ي داوشًر جًان بزتز
افزاد هٌتخت در هزاسن افتتبحيِ اٍليي ّوبيص ثييالوللي ٍ ًْويي ّوبيص هلي ثيَتکٌَلَصي
خوَْري اسظهي ايزاى كِ در تبريخ  2-4خزدادهبُ سبل  3534ثزگشار خَاّذ ضذ ،هَرد تمذيز لزار
خَاٌّذ گزفت.
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