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הגשת הצעות להרצאות קצרות
במסגרת הכנס הקרוב יתקיימו שני מושבים של הרצאות קצרות .אנו מזמינים
אתכם להגיש תקצירים להרצאות קצרות ממוקדות ומעוררות ענין המתארות
ממצאים אחרונים מנושאי המחקר בתחום הפסיכוביולוגיה.
ההרצאות הקצרות יוצגו בפורמט הרצאת  TEDבמשך  8דקות
בלבד ,ולאחריה יינתנו שתי דקות לשאלות מהקהל.
יש להגיש תקצירים לעבודות מקוריות בלבד בהן ממצאים חדשים אשר טרם
פורסמו או הוצגו בכנסים אחרים .על הכותב המציג להיות חבר איגוד הרשום
לכנס.
ראו הנחיות להגשת התקצירים בהמשך.
המועד לשליחת תקצירים הוארך ל 15 :בינואר2019 ,

הגשת אבסטרקטים לפוסטרים לתחרות ותצוגה
במהלך הכנס יתקיימו שני מושבי פוסטרים .במסגרת זו יוענקו חמישה פרסים
לפוסטרים מצטיינים :פרס ראשון , ₪ 1,500פרס שני ₪ 1,000 ,ושלושה
פרסים נוספים של  ₪ 500כל אחד.
הפרסים מיועדים לקלינאים ו/או חוקרים צעירים )עד וכולל דרגת מרצה( מתוך
משתתפי הכנס אשר יציגו במושב הפוסטרים .הפרסים יוענקו על בסיס השילוב
בין מצוינות מדעית עם הדגשת הקשר בין מידע קליני לממצאי מעבדה בחקר
המחלות הפוגעות במוח.
תוצאות עשרת המחקרים שייבחרו יוצגו בהצגת בזק במסגרת מושב מיוחד
לעבודות נבחרות ) (E-posterשייערך ביום האחרון של הכנס.
ראו הנחיות להגשת התקצירים בהמשך.
המועד לשליחת תקצירים הוארך ל 15 :בינואר2019 ,
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קול קורא לתחרויות נושאות פרסים במסגרת הכנס השנתי
פרס האיגוד למחקר מצטיין
הפרס יכלול:
א .תעודה ב .הצגה קצרה במליאה ג .מענק כספי של .₪ 2,500
מיועד לחוקרים בסיסיים עד דרגת מרצה או לרופאים עד מומחה צעיר
(כלומר עד  3שנים אחרי סיום התמחות) כולל.
העבודה המוגשת חייבת להיות מקורית ,בתהליך הגשה לפרסום ,או
שהתקבלה לפרסום או פורסמה אחרי .1.1.2018
לא תתקבלנה עבודות המתבססות על סקירת ספרות בלבד.
אין צורך לפרמט את העבודה באופן מיוחד שלחו את  - PDFהמאמר )אם
התפרסם( ואם טרם פורסם שלחו את גוף המאמר ,טבלאות וגרפים כפי
שכתבתם אותו לג'ורנל.
יש לשמור את העבודה כמסמך  Wordאו  PDFולשלוח כקובץ מצורף אל
רחלי חזן-זלק מזכירת האיגוד למיילisbp@target-conferences.com :
על המועמד לצרף למאמר גם קורות חיים ורשימת פרסומים.
מועד סופי לשליחת עבודות לפרס האיגוד 15 :בינואר.2019 ,

פרס למחקר משולב קליני בסיסי בשיתוף עם NIPI
פרס בסך  2,000דולר לעידוד שיתוף פעולה מחקרי בין חוקרים בסיסיים
לקלינאים.
האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית בשיתוף המכון הלאומי לפסיכוביולוגיה
) (NIPIמציעים פרס מיוחד לקבוצת מחקר המורכבת מחוקר בסיסי וקלינאי
העובדים בשיתוף פעולה מלא לפתרון בעיה בנושא חקר מחלות מוח.
הפרס יוענק לקבוצת מחקר המדגישה שיתוף פעולה סינרגיסטי ואותנטי בין
חוקר בסיסי לקלינאי ותרומת שני החוקרים ניכרת ודומה בחשיבותה.
רשאים להגיש מועמדות צמדים של חוקרים וקלינאים ללא מגבלת גיל.
תקציר הממצאים ומכתב מלווה המתאר תרומתם של הקלינאי והחוקר יש
לשלוח אל רחלי חזן-זלק מזכירת האיגוד למייל:
isbp@target-conferences.com
מועד סופי לשליחת עבודות לפרס המחקר המשולב  15 -בינואר.2019 ,
ועדות השיפוט יורכבו מקלינאים וחוקרים העוסקים בחקר המוח בישראל.
הפרסים יוענקו בעת הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית
) )ISBPבשיתוף עם המכון הלאומי לפסיכוביולוגיה ).(NIPI
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הצעות למנטור מצטיין  -חוקר בסיסי
ועד האיגוד מזמין את החברים להגיש הצעות לפרס המנטור המצטיין .השנה
יחולק הפרס לחוקר במדעי הבסיס .נא לשלוח הצעות מנומקות עד לתאריך:
 15בינואר.2019 ,

הנחיות למשלוח התקצירים:
הגשת הצעות לפוסטרים ולהרצאות קצרות צריכה להישלח דרך המערכת
המקוונת בליווי תקציר.
למערכת לשליחת התקצירים לחצו כאן!
כל התקצירים שיוגשו ייבדקו לקבלה על בסיס הרמה המדעית שלהם.
הכללת תקצירים בתכנית המדעית תלויה בתשלום דמי רישום.
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.
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