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 פרופ׳ ידין דודאי
 תקציר קורות חיים

	
 רחובותמכון וייצמן, , 25: כליל פרטית כתובת
 2נשוי + 

 
 , צה״לחובהשירות   1963-1966

1969  B.Sc.	  יהדות זמננו)ב (השלמות מדעי החיים, האוניברסיטה העברית, )בהצטיינות(בוגר 
 ומהנדסים, רחובות וירושליםהנדסאים הכשרת  נושאבהממשלתית מרכז הוועדה  1970-1971

1974		Ph.D. מכון וייצמן למדע, ביופיסיקה 
 פרס ג׳ון פ. קנדי להצטיינות בלימודים ובמחקר  1974
 מרכז הוועדה לאסטרטגיה לאומית, לשכת נשיא המדינה  1974

 יועץ למדיניות מדע, המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח, משרד ראש הממשלה, ירושלים 1974,1976
  דינההמכון הטכנולוגי של קליפורניה, פאסדוקטורלית, -השתלמות בתר 1974-1976

	מדען אורח, מכון מאגנוס לפרמקולוגיה, אוטרכט, הולנד (חלק) 1976
 חוקר בכיר, מכון וייצמן למדע  -1976
 מדען אורח, אוניברסיטת פרייבורג, גרמניה (חלק) 1977
 גיה, מכון וייצמן למדעפרופסור חבר, המחלקה לנוירוביולו  -1980
 פרס גליקסמן, מכון וייצמן למדע  1982
 יורק-אוניברסיטת קולומביה, ניוביה״ס לרפואה של פרופסור אורח,  (חלק) 1982
   אוניברסיטת הארוורד פרופסור אורח, ביה״ס לחינוך, מיזם המצויינות, (חלק) 1982

 יורק-האיגוד לחקר מדעי החברה, ניו, מצויינותחבר הוועדה הבינלאומית לחקר  1982-1985
 מכון וייצמן למדעמדרשת פיינברג, ראש תכנית הלימודים במדעי החיים,  1983-1988

 יצמן למדעהקתדרה הפרופסוריאלית ע״ש סלע, מכון וי  -1984
 רוטשילד שליד האקדמיה למדעים-שבע דה-חבר הוועדה המכוונת, קרן בת 1985-2004

 למדע עתיד במכון וייצמןמיזמי הוק לתיכנון -חבר ועדת אד  1986
 פרופסור מן המניין, מכון וייצמן למדע  -1988
 פרופסור אורח, אוניברסיטת ייל (חלק) 1988
 הרצאת מדעי העצב השנתית, האקדמיה למדע, פראג  1988

 ראש הוועדה לקידום מדענים במדעי החיים, מכון וייצמן למדע 1988-1990
 , מוסקבה וירושלים, נתיב ומשרד המדעה״מליית מדענים מבריעהוק ל-צוות אדחבר   1991

 ראש תכנית המילגאים והחוקרים הצעירים, מכון וייצמן למדע 1988-1991
 וועדה לתיקצוב ותיכנון (ות״ת) של המועצה להשכלה גבוההחבר ה 1989-1992
 לאומית למדעיםהאקדמיה ה בר ההנהלה של הקרו למחקר בסיסי שלח 1989-1992

 עמית פוגארטי בכיר, מכוני הבריאות הלאומיים, בתסדא, ארה״ב  1991
 יו״ר ועדת ההעלאות במדעי החיים, מכון וייצמן למדע 1991-1992
 ולטה לביולוגיה, מכון וייצמן למדעדיקן הפק 1991-1997
 מחקר חדשני, משרד המדע, ירושליםוהערכה של זיהוי יו״ר הוועדה ל 1994-1995

 פרופסור אורח, אוניברסיטת אדינבורו, סקוטלנד (חלק) 1998
 הרצאת הכבוד השנתית, ביה״ס לרפואה, אוניברסיטת אדינבורו, סקוטלנד  1998

 חבר ועידות פאגווש והאו״ם לאמנה הביולוגית, ג׳נבה 1998-2000
 עחבר הוועדה למינויים והעלאות בדרגות פרופסוריאליות, מכון וייצמן למד 1998-2001
 למדעיםתכנית ״ביכורה״ לקידום מדענים צעירים של האקדמיה ועדת הניהוג של חבר  1998-2002

  חבר מייסד, אירגון ״בשער״ להתנדבות אקדמאים לקידום החינוך  -1999
 דאבוס, שויצריההכלכלי העולמי ב הפורוםמדען מוזמן,   2001
 יורק-פרופסור אורח, אוניברסיטת ניו (חלק) 1999
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 האירופאית בנושאי למידה וזיכרון המחקררשת יו״ר  1999-2001
 של סידרת ההרצאות הפתוחותמוזמן פראנס, פאריז, ומרצה -פרופסור אורח, קולג׳ דה (חלק) 2002

   חבר ועדת הערכה מדעית בינלאומית למכון ריקן, טוקיו  2002-2003
 קוריאה מדען עמית מוזמן, פורום הידע העולמי, סיאול, 2002-2003

 כבוד ופרופסור אורח, המכון לחקר הלמידה והזיכרון, אוניברסיטת בוסטון עמית (חלק) 2003
 ע״ש דונלד הב, אוניברסיטת מקגיל, מונטראול הרצאה  2003
 יורק-אוניברסיטת ניו פרופסור מצטיין גלובלי נבחר,  -2004

 נשיא האגודה האירופאית לקוגניציה תאית ומולקולרית 2004-2005
 הממשלתית לבחינת מדיניות הביטחון של ישראל (״ועדת מרידור״)חבר הוועדה  2004-2006
 חבר הוועד המנהל של האגודה האירופאית לקוגניציה תאית ומולקולרית 2004-2012
 חקר המוח במכון וייצמן למדעל םמרכזיהלנוירוביולוגיה וראש ראש המחלקה  2004-2010

 האן, אוניברסיטת ציריך-ההרצאה השנתית ע״ש וולקר  2005
 חבר ועדת הערכה מדעית בינלאומית, המכון הטכנולוגי של לוזאן  2006
 רוברטיס, ארגנטינה-הרצאת הכבוד וזוכה המדליה ע״ש אדוארדו דה  2007
 יורק-ע״ש אלברט ובלנש וילנר, אוניברסיטת ניולפרופסור גלובלי מצטיין הקתדרה    -2008
 חקר המוח, אוניברסיטת ציריך בחבר ועדת הערכה מדעית בינלאומית   2008
 חבר ועדת הערכה בינלאומית, משרד המדע הגרמני, בון  2009
 יו״ר הוועדה הבינלאומית להערכת תחומי מחקר נבחרים, אוניברסיטת פאריס  2009

 נתוני מו״פ בישראל מערךהמולמו״פ ל ועדתיו״ר  2009-2010
 עדה הבינלאומית לבחינת מדעי המוח בישראל, פורום תל״מחבר הוו 2010-2013

 יו״ר, ועדת פרס ״טבע״  2010
 חבר ועדת ההיגוי, פורום אספן, קולוראדו  2010
 יו״ר הועדה הישראלית ונציג ישראל באירגון חקר המוח העולמי  2011
 ההרצאה השנתית ע״ש קארל פ. דנקן, אוניברסיטת נורטווסטרן, שיקגו  2011
 הרצאת הכבוד של האגודה העולמית לחקר המוח וההתנהגות, סביליה, ספרד  2011

 חבר הוועדה הבינלאומית לבחינה מדעית של מכון המחקר שמפולימוד, ליסבון 2011-2013
 המכללה האקדמית ההנדסית בראודה, כרמיאל, יו״ר חבר הנאמנים (בהתנדבות) 2011-2014
 א המדינהנשי שלחבר הוועדה לחקר המוח  2011-2014
 חבר ההנהלה המדעית, יד הנדיב, ירושלים 2011-2014

 הרצאת הכבוד של האגודה האירופאית לחקר המוח ההתנהגות, בורדו, צרפת  2012
 רכות העצביםעחבר כבוד, האגודה הארגנטינאית לחקר מ  2012
 עמית נבחר, האגודה האמריקאית לקידום המדע  2012
 הפסיכולוגיים, וושינגטוןעמית נבחר, איגוד המדעים   2012

 מוח, תל״מ-יו״ר הוועדה להקצאות בחקר דימות מוח וטכנולוגיות מושרות 2012-2014
 ע״ש מאלדונאדו, קורדובה, ארגנטינהוהמדליה ההרצאה   2013
 הלמידה והזיכרון, צרפת במחקרעל הישגים יוצאי דופן  2013פרס איפסן לשנת   2013

 לסטודנטים מצטיינים, בית נשיא המדינה יו״ר הוועדה למענקים 2013-2014
 חבר הוועדה המדעית המייעצת, פרוייקט הדגל של המוח האנושי, הקהיליה האירופית 2013-2014
 מרכז מחקרי הזיכרון, פרוייקט הדגל של המוח האנושי, הקהיליה האירופית 2013-2015

 עמית נבחר, האגודה האירופאית לביולוגיה מולקולרית  2014
 מילגות קלור לסטודנטים מצטיינים, קרן קלור, ירושלים יו״ר תכנית  -2014
 חבר האקדמיה הלאומית למדעים, ירושלים  2014
 הרצאת הזיכרון השנתית ע״ש פיקוור, המכון הטכנולוגי של מסצ׳וסטס, ארה״ב  2015
 בזלמכון המחקר פרידריך מישר, הרצאת פרידריך מישר במדעי הביורפואה,   2015
 חבר הוועדה המדעית הבינלאומית המייעצת של מכון מקס פלאנק, טובינגן, גרמניה  2016


