
 

 

 

 سالیانه انجمن علوم اعصاب ژاپن کنگره چهارمینچهل و 

 (1400 مرداد نهمتا  ششم) 2021جوالی  28-31کوبه، 

 

کنگره علوم اعصاب ژاپن بزرگترین و قدیمی ترین گردهمایی علوم اعصاب آسیا میباشد که همه ساله با 

شرکت کننده از سراسر جهان برگزار میگردد. این کنگره سال آینده نیز با شعار  4000 بیش ازحضور 

ه آسیا و اقیانوسیه و وضبا هدف نزدیک کردن دانشمندان علوم اعصاب ح "بسوی علوم اعصاب جهانی"

 برگزار خواهد گردید. دنیا  دیگر با مناطق منطقههمچنان افزایش همکاری های این 

ت این ایکه روی وبس گرنت های سفر ژاپن عالوه برانجمن علوم اعصاب ساند به اطالع عالقه مندان میر

نزدیکی با  روابط علمیانجمن قرار دارد، به برگزیدگان انجمن های علوم اعصاب کشورهای دوست که 

در این کنگره اعطا اساتید و پژوهشگران پسادکتری جوان برای شرکت ویژه ای هم دارند نیز گرنت سفر 

 اید.مینم

لذا انجمن علوم اعصاب ایران از همه عالقه مندان واجد شرایط دعوت به شرکت در این گردهمایی علمی 

ان استادیار در وضعیت انجمن علوم اعصاب ایران که باید یاین گرنت به دو نفر از اعضابزرگ مینماید. 

 سال( 04)حد اکثر سن  محقق پس دکتری با تجربه یکسال و باالترو یا  سال( 54)حد اکثر سن  جوان

به  9913ماه  دی 51 دوشنبهروز مدارک خود را تا پایان عالقه مندان باید  شد.ا خواهد طباشند اع

 ارسال نمایند.  (grants@insorg.ir) انجمن علوم اعصاب ایران

 

 :گرنت شامل

 5) 2021جوالی  27از تاریخ  شب در هتل 4بعالوه اقامت رایگان به مدت  ین ژاپن 150.000 -

 )اتاق تکنفره، اقتصادی( کوبهدر شهر ( 1400مرداد 

 هدر کنگر رایگان و شرکت ثبت نام -

کشور ژاپن پژوهشگران جوان  میانمبادله علمی  گردهماییمهمانی و رای شرکت در برندگان ب -

 پیش از برگزاری کنگره دعوت خواهند شد. ، یک روز و دیگر کشورها

 



 :از سوی انجمن علوم اعصاب ژاپن اعطای گرنت شرایط

برندگان وجه گرنت خود را به صورت نقدی در محل برگزاری کنگره و به صورت ین ژاپن  -

 دریافت خواهند کرد.

و خروج از هتل  2021جوالی  27 ورود به هتل از) شب اقامت رایگان در هتل فقط برای چهار -

و فقط در هتل مورد نظر کنگره در نظر گرفته میشود و هزینه اقامت بیش  (2021جوالی  31

 ود شرکت کننده خواهد بود. در هتلی غیر از هتل مورد نظر کنگره به عهده خو یا از چهار شب 

بعد از  5. این برنامه راس ساعت علمی پژوهشگران جوان الزامی است گردهماییشرکت در  -

رسیدن  پرواز و بنابراین برنامه برگزار خواهد شد. (1400مرداد  5) 2021 جوالی 27ظهر روز 

 مرداد( 5) جوالی 27روز  17ساعت  راسکه  حوی تنظیم نمودهرا بنکوبه  شهرفرودگاه و به 

  .شرکت نمائیدپژوهشگران جوان مبادله علمی گردهمایی مهمانی و این در 

گرنت سفر به افرادی که در کنگره حضور بهم نرسانند و یا در زمان ارائه غایب باشند پرداخت  -

 د. نخواهد ش

 

 :از سوی انجمن علوم اعصاب ایران شرایط اعطای گرنت

 مدارک خود شامل: می بایستمتقاضیان 

 ست کتبی به دبیر انجمن علوم اعصاب ایرانانامه درخو -

 عضویت در انجمن علوم اعصاب ایران -

 خالصه مقاله کنگره -

   رزومه علمی -

 حکم کارگزینی برای استادیاران جوان -

 پژوهشگران پسا دکتریمعرفی نامه برای  -

 استادیاران جوانتوصیه نامه از سوی رئیس بخش/مرکز/دانشکده محل کار برای  -

 محققین پسا دکتریتوصیه نامه از سوی مسئول آزمایشگاه برای  -

 

ارسال نمایند.  grants@insorg.irبه آدرس ایمیل  1399دی ماه  15 دوشنبهروز  را حداکثر تا پایان

 ژاپن به برندگان این جایزه اعالم خواهد شد.ایران و نتیجه نهایی متعاقبا از طریق انجمن علوم اعصاب 


