קול קורא :מדעי המוח בועידת הנשיא 3102
תחרות מחקרים פורצי דרך
במסגרת ועידת הנשיא החמישית" :פונים אל המחר"  , 3102שתתקיים בתאריכים  11-20ביוני 2013
בבנייני האומה בירושלים ,החליט מטה הועידה ,בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים ומרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח,
לקיים תערוכה שתציג מחקרים מצטיינים בתחום מדעי המוח
בישראל.
במסגרת התערוכה יוצגו מספר עבודות המדגימות את התקדמות מחקר המוח במוסדות מחקר
שונים בישראל.
אנו שמחים להודיע על פתיחת תחרות מחקרים פורצי דרך ומזמינים דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים
ממעבדות לחקר המוח בישראל להגיש את הצעותיהם .ההצעות ייבדקו וישוקללו ע"י חבר שופטים
שייבחר ממספר מוסדות מחקר (על מנת להבטיח הזדמנות שווה) ונציגים ממטה ועידת הנשיא.
לצד התחרות יוצגו גם מייצגים אינטראקטיביים מתחום מדעי המוח בישראל.
התחרות תתקיים על פי הכללים הבאים:
 .1ניתן להגיש מספר הצעות ,אך כל מעבדה רשאית להציג מצגת אחת בלבד.
 .2כל מעבדה תגיש שמות של דוקטורנטים /פוסט דוקטורנטים מצטיינים אשר מביעים את הסכמתם להשתתף בתערוכה.
 .3ניתן להגיש את ההצעות במבנה של פוסטרים ,אנימציות ,מצגות ממוחשבות ו/או טקסטים קצרים
ביותר באורך של משפטים בודדים.
 .4עדיפות תינתן להצעות העונות על הקריטריונים הבאים:
א .בעלות תוכן ועניין מדעי ,חידושים מדעיים ועניין לציבור הרחב.
ב .בעלות פוטנציאל מרבי ליצור מדיה במבנה של אנימציות ומסרים קליטים לקהל.
ג .מציגים בעלי יכולת אינטראקציה טובה עם הקהל.
 .5לאחר סינון ראשוני של ההצעות ע"פ הקריטריונים הנ"ל ,ייבחנו ההצעות על ידי חבר השופטים.
הצעות הנבחרות יעברו עיבוד בשיתוף המציגים ואנשי המדיה של התערוכה על מנת לאפשר
הצגה עצמאית (גם ללא מסביר) במשך כל שעות הועידה (עבוד ההצעות ימומן על ידי מארגני
התחרות).
 .6ההצעות הנבחרות יוצגו לאורך כל ימי ועידת הנשיא .במהלך הועידה ,חבר השופטים ידרג את
המחקרים המוצגים ויעניק לסטודנטים פרסים כספיים עד  ₪ 10,000למצגת.
בהגשת ההצעות יש לצרף את הפרטים הבאים:
 .1שם המוסד ,המעבדה המציגה ושמות המציגים.
 .2שם המצגת.
 .3פסקה קצרה המתארת את נושא המצגת .יש להימנע מתיאור כללי של המעבדה ולהתמקד
בנושא או נושאים ספציפיים כגון :כיוון מחקרי ייחודי למעבדה.
 .4רקע מדעי ומשמעות המחקר לציבור עד  200מילים.
 .5סרטון ובו מכיני המצגת יספרו על מהות הפרויקט המתואר במצגת.
 .6תמונות וסרטונים או מצגת שלמה הכוללת  20שקופיות לכל היותר.
ניתן להגיש הצעות בדרכים הבאות:

 .1מצגות עד  MB10נא לשלוח בדואר אלקטרוני:
pc2013@elsc.huji.ac.il
 .2מצגות גדולות יותר נא לשתף באמצעות  dropboxעם הכתובת:
pc2013@elsc.huji.ac.il
 .3הצעות ב  CDנא לשלוח בדואר רגיל אל:
מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח
בניין סילברמן ,גבעת רם
האוניברסיטה העברית בירושלים
ירושלים91904 ,
תאריך אחרון להגשת הצעות 4 :במרץ 3102
להדרכה ושאלות נא לפנות בדואר אלקטרוני אל
pc2013@elsc.huji.ac.il

