קול קורא לפוסטרים ,הרצאות ופרסים
בכנס השנתי ה 25-של האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית
 24-22במרץ  ,2022מלון פסטורל כפר בלום
סה"כ 3 :עמודים
לקראת הכנס ה 25-שיתקיים בין ה 24-22-במרץ ,2022 ,אנו מזמינים אתכם להגיש
הצעות למושבים ,הרצאות או פוסטרים לגבי נושאים הנמצאים בחזית המחקר המדעי
וקרובים ללבם של חברי האיגוד .לאור ההצלחה בשנים הקודמות ,יתקיימו שני מושבים של
הרצאות קצרות (שמונה הרצאות של  10דקות בכל מושב) בנושאים מגוונים.
ההצעות יוגשו באחת מהאפשרויות הבאות .אנא הקפידו לשלוח כל מה שמצוין להלן:
מושבים
הרצאה במסגרת מושב הרצאות קצרות
פוסטר
כמו כן ,ניתן להגיש מועמדות לפרסים בקטגוריות הבאות:
פרס האיגוד למחקר מצטיין
פרס למחקר משולב קליני בסיסי בשיתוף המכון לפסיכולוגיה בישראל
מנטור מצטיין  -חוקר קלינאי

הנחיות למשלוח תקצירים
כל הגשת ההצעות ומועמדויות לפרסים יש לשלוח דרך המערכת
המקוונת .למערכת המקוונת לחצו כאן!
המועד האחרון לשליחה של התקצירים ומועמדויות הינו 24 :בפברואר2022 ,
הגשת תקצירים להרצאות או פוסטרים
ניתן להגיש תקצירים לעבודות שיוצגו במסגרת הרצאה או כפוסטר  -בתהליך ההגשה תוכלו
לסמן את האופציה המועדפת עליכם.
הנחיות להגשת תקציר:
.1
.2
.3
.4

את התקצירים יש להגיש באמצעות הקישור המופיע מעלה.
נא לא לשלוח בפקס ,דואר או דואר אלקטרוני תקצירים.
את התקצירים יש להגיש בשפה האנגלית.
תקצירים צריכים להכיל לא יותר מ 250-מילים.
מבנה התקציר :השערה/רקע מדעי קצר ,שיטה ,ממצאים ,מסקנה/דיון.

מזכירות הכנס :חברת טרגט כנסים בע"מ ,ת.ד ,51227 .תל-אביב  ,6713818טל ,03-5175150 :פקס03-5175155 :
דוא"ל ,isbp@target-conferences.com :אתרwww.isbp.org.il :

קול קורא לפוסטרים ,הרצאות ופרסים
בכנס השנתי ה 25-של האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית
 24-22במרץ  ,2022מלון פסטורל כפר בלום

יש להגיש תקצירים לעבודות מקוריות בלבד ,בהן ממצאים חדשים אשר טרם פורסמו או
הוצגו בכנסים אחרים.
תקצירים שיתקבלו להצגה כהרצאה בכנס יוצגו במסגרת אחד המושבים בכנס.
תקצירים שיתקבלו להצגה כפוסטר יוצגו במהלך סשן הפוסטרים שיתקיים ביום רביעי
(ה 23-למרץ) בשעות .17-19
כל התקצירים ייבדקו על בסיס הרמה המדעית שלהם והתאמתם לתכני הכנס.
המושב יתקיים בעברית או באנגלית לפי החלטת מרכז המושב.
הגשת תקצירים להצעות למושבים
כל מושב יארך  90דקות ,ומומלץ שיכלול  4הרצאות.
התקציר יוגש ע״י מרכז המושב ,ויכלול את כותרת המושב ,תיאור קצר של המושב (כולל
כותרות ההרצאות ותקצירים) ,שמות המרצים ושיוכם המוסדי.
ההגשה באנגלית .המושב יתקיים בעברית או באנגלית לפי החלטת מרכז המושב.
שימו לב :יש לשלוח את ההצעה למושב כתקציר אחד ולא כהרצאות נפרדות
אין להגיש מושב שכולל מרצים ממוסד  /מרכז אחד בלבד ,עדיפות תינתן למושבים אשר
ישלבו חוקרים ומומחים ממספר מרכזים רפואיים או ממעבדות שונות
בחירת ההצעות למושבים תתבסס על מידת החדשנות והעניין.
תינתן עדיפות למושבים שישלבו מחקר בסיסי יחד עם עבודות קליניות ולמושבים שישלבו
חוקרים ממוסדות שונים

פרסים
הגשת מועמדות לפרס האיגוד למחקר מצטיין בתחום בסיסי או קליני
הפרס מיועד לחוקרים בסיסיים עד דרגת מרצה ,או לרופאים עד מומחה צעיר (כלומר,
עד  5שנים מסיום ההתמחות) ,כולל .השנה יוענק פרס אחד למחקר בסיסי ופרס אחד
למחקר קליני.
זוכי הפרס יקבלו תעודה ,מענק כספי בסך  ,₪ 2,500ויתבקשו להציג את עבודתם בקצרה
במליאה במושב האחרון של הכנס.
הגשת מועמדות לפרס למחקר משותף בסיסי וקליני  -בשיתוף המכון הלאומי
לפסיכוביולוגיה בישראל
הפרס מיועד לעבודות מחקר משותפות של חוקרים בסיסיים וחוקרים קליניים ,השנה יוענקו
שני פרסים.
הפרס מיועד לחוקרים בסיסיים עד דרגת מרצה ,או לרופאים עד מומחה צעיר (כלומר ,עד 5
שנים מסיום ההתמחות) ,כולל.
זוכי הפרס יקבלו תעודה ,מענק כספי בסך ( ₪ 3,000שיחולק בין הזוכים) ,ויתבקשו להציג
את עבודתם בקצרה במליאה במושב האחרון של הכנס.
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הוראות עבור שני הפרסים:
העבודה המוגשת חייבת להיות מקורית ,בתהליך הגשה לפרסום ,או שהתקבלה לפרסום או
פורסמה אחרי .1.12.2021
לא תתקבלנה עבודות המבוססות על סקירת ספרות בלבד.
על מגיש המועמדות לשלוח את המאמר (אם התפרסם) או את טיוטת המאמר ,כולל טבלאות
וגרפים (כפי שנשלח לעיתון מדעי).
יש לצרף להגשת המאמר גם קורות חיים עדכניים (עד שני עמודים) ורשימת פרסומים
(עד שלושה עמודים).
הגשת מועמדות לפרס מנטור מצטיין
השנה ,יוענק הפרס למנטור קלינאי המדריך במחקר בתחום הפסיכיאטריה הביולוגית
כל חבר איגוד ראשי להגיש מועמד אחר לפרס
מומלץ לצרף מכתבי הסבר לפרס ,שנכתבו על ידי תלמידים של המנטור לאורך השנים.

כל הגשת ההצעות ומועמדויות לפרסים יש לשלוח דרך המערכת
המקוונת .למערכת המקוונת לחצו כאן!
תחרות מדעי היסוד עברה למתכונת של אחת לשנתיים ולכן השנה היא לא תתקיים.
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