 4בנובמבר 2019
אל:

חברי הסגל האקדמי

מאת:

המשנה לנשיא למחקר
הנדון :פרס מחקר ע"ש דניאל שירן ז"ל לשנת תש"ף

הטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל ,מודיע על הענקת פרס מחקר לחוקר או לקבוצת חוקרים עבור עבודת מחקר
מצטיינת בתחום הביו-רפואה.
הפרס הינו ע"ש דניאל שירן ז"ל ,לוחם גולני ,אשר נפל במלחמת לבנון השנייה ,ונוסד ע"י סבו פרופ' אמריטוס
מנחם רבהון ,יבל"א.
הפרס יינתן כמענק מחקר שווה ערך ל .$3,000-הפרס יוענק במסגרת סמינר אשר יינתן ע"י הזוכה .הסמינר
ייערך בפקולטה של חבר הסגל הזוכה ,כאשר הפקולטה אחראית לארגון הסמינר ,בסיוע אגף קשרי חוץ
ופיתוח משאבים.
ועדת שיפוט:
חתן הפרס ייבחר ע"י ועדה שחבריה יהיו:
 המשנה לנשיא למחקר בטכניון )יו"ר הוועדה(.
 אחד הדיקנים מהפקולטות הבאות :הנדסה ביו-רפואית ,הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון ,ביולוגיה ורפואה.
 מדען בכיר )חבר סגל הטכניון או מאוניברסיטה אחרת בארץ או ממכון מחקר בארץ( המתמחה בתחומי
המחקר של הפרס שימונה ע"י המנל"מ.
איוש הוועדה ייקבע ע"י המנל"מ.
החלטת ועדת השיפוט לעניין מתן הפרס תהיה סופית.
זכאות הגשה:
זכאים להגיש חברי סגל מהטכניון מדרגת מרצה ועד פרופסור חבר ,בגין עבודת מחקר מצטיינת בתחום.
המועמדות לפרס תוגש ע"י ראש היחידה האקדמית אליה משתייך המועמד .ניתן להגיש מועמד אחד מכל
פקולטה .יש להגיש כדלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.

עבודת מחקר )עבודה שבוצעה כבר ,ולו חלקית ,במסגרת הטכניון ,וסוכמה במאמר/ים( .יש לצרף
מאמר אחד בלבד שפורסם או התקבל לפרסום.
יש לתאר מהי התרומה הספציפית עבורה מוגשת המועמדות לפרס.
קורות חיים של המועמד.
המלצה מנומקת ומפורטת מראש היחידה האקדמית.
רשימה של  4-5בני סמכא בתחום העבודה המומלצת ,אליהם תוכל הוועדה לפנות לקבלת חוות דעת,
בצירוף כתובת ,דוא"ל ומס' טלפון .אין לכלול ממליצים המעורבים בכתיבת העבודה המועמדת לפרס.
יש לצרף תיאור מתומצת של הממליץ ומהות הקשר שלו למועמד.

החומר כולו יוגש בשפה האנגלית בדוא"ל בלבד .את ההצעות יש להגיש ללשכת המשנה לנשיא למחקר עד
 ,31.12.2019ל .sharonem@technion.ac.il :נא לשלוח את העבודה וקו"ח בקובץ נפרד משאר החומר.
בברכה,

פרופ' קובי רובינשטיין
העתק :נשיא
חברי הנהלה
ראשי היחידות האקדמיות
שא/

