
 

 

 

 سالیانه انجمن علوم اعصاب ژاپن کنگره پنجمین چهل و

 (1401 ماه دوازدهم تیرتا  هشتم) 2022ژوئیه  3ژوئن الی  29,، اکیناوا

 

که همه ساله با  باشدیم ایعلوم اعصاب آس ییگردهما نیتر یمیو قد نیکنگره علوم اعصاب ژاپن بزرگتر

روح "با شعار  ندهیکنگره سال آ نی. اگرددیشرکت کننده از سراسر جهان برگزار م 3000از  شیحضور ب

و همچنان  هیانوسیو اق ایکردن دانشمندان علوم اعصاب حوضه آس کیبا هدف نزد "متقابل یهمکار

توسط سه انجمن علوم اعصاب ژاپن، انجمن  ایدن گریمنطقه با مناطق د نیا یها یهمکار شیافزا

به مدت  1401تیر ماه  8برابر با  2022ژوئن  29 خیژاپن از تار یژاپن و انجمن شبکه عصب یمینوروش

 .دیبرگزار خواهد گردروز در شهر اوکیناوای ژاپن  5

ت این ایکه روی وبس ژاپن عالوه بر گرنت های سفرانجمن علوم اعصاب به اطالع عالقه مندان میرساند 

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

 دبیرخانه به 1400ماه  آذر 5 جمعهروز مدارک خود را تا پایان عالقه مندان باید  .شدا خواهد طباشند اع

 ارسال نمایند. (irorggrants@ins.) انجمن علوم اعصاب ایران

 

 :گرنت شامل

 8) 2022 ژوئن 29از تاریخ  شب در هتل 4بعالوه اقامت رایگان به مدت  ین ژاپن 150.000 -

 )اتاق تکنفره، اقتصادی( اکیناوادر شهر  (1401 آبان

 هدر کنگر رایگان و شرکت ثبت نام -

پژوهشگران جوان  میانمبادله علمی  گردهماییمهمانی و رای شرکت در ب ندگان این جایزهبر -

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



 :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.

 3و خروج از هتل  2022ژوئن  29)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 از  (2022ژوئیه 

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

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

 اکیناوارسیدن به فرودگاه و شهر  پرواز و بنابراین برنامه خواهد شد.برگزار  2022ژوئن  29روز 

گردهمایی مهمانی و در این  2022ژوئن  29روز  17راس ساعت که  را بنحوی تنظیم نموده

  .شرکت نمائیدپژوهشگران جوان مبادله علمی 

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

 نخواهد شد. 

 

 :از سوی انجمن علوم اعصاب ایران شرایط اعطای گرنت

 مدارک خود شامل: می بایستمتقاضیان 

 انجمن علوم اعصاب ایران خانهست کتبی به دبیرانامه درخو -

 اعصاب ایرانعضویت در انجمن علوم  -

 خالصه مقاله کنگره -

 بروز شده رزومه علمی -

 حکم کارگزینی برای استادیاران جوان -

 معرفی نامه برای پژوهشگران پسا دکتری -

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

 محققین پسا دکتریتوصیه نامه از سوی مسئول آزمایشگاه برای  -

 

 ارسال نمایند. irorggrants@ins.به آدرس ایمیل  1400ماه آذر  5 جمعهروز  تا پایانرا حداکثر 

  غیرقابل تمدید است. این مهلت

ایران و متعاقبا از طریق انجمن علوم اعصاب ، انجمنمنتخب  داوران پس از بررسی در کمیتهنتیجه نهایی 

 شد.ژاپن به برندگان این جایزه اعالم خواهد 


