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הודעה לחברים כנס מדעי –  9-10אפריל 2013
הכינוס השנתי של האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה יתקיים במלון לאונרדו סיטי טאואר ,רמת גן
תקצירים:
א.

אתר התקצירים החדש לכינוס נפתח בכתובת https://www.xcdsystem.com/ies2013

ב.

ניתן יהיה להעביר את התקצירים עד  17בפברואר  2013בחצות .לאחר תום התקופה המצוינת לא
ניתן יהיה לבצע שינויים בתקציר או להכניס תקצירים חדשים.

ג.

הנחיות מפורטות לכתיבת התקציר:
 .1ראשית יש ליצור שם משתמש וסיסמה של מגיש התקציר ,ולאחר מכן להוסיף את
פרטי המחברים הנוספים ואת התקציר בהתאם להנחיות באתר.
 .2התקצירים יוגשו בשפה האנגלית בלבד
 .3נתן לכלול עד  8מחברים לכל תקציר
 .4כותרת תוכנס בנפרד לשדה המתאים
.5

גודל התקציר עצמו לא כולל כותרת ושמות מחברים לא יעלה על  350מילים.

 .6התקצירים לא יעברו עריכה לשונית .לכן מומלץ לערוך הגהה על ידי מומחה בשפה
האנגלית .בנוסף ,יש לערוך הגהה לאחר העלאת התקציר למערכת ולוודא שכל
הסימנים והמספרים מופיעים כראוי.
ד.

באפשרותכם לחזור ולעדכן את התקציר עד למועד סיום ההגשה.

ה.

במידה שבטעות הוכנס התקציר יותר מפעם אחת וקיבל מספור כפול ניתן לבטל אחת מההגשות על
ידי מעבר לכפתור ניהול תקצירים  Manage Abstractsושם לבחור את התקציר שמבקשים להסיר.

ו.

במידה ונדרש סיוע – נא לשלוח דואל למרגלית לוי endo@rambam.health.gov.il

Address:
• E. Karnieli, Inst. of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Rambam Medical Center, and Rappaport Faculty of
Medicine-Technion, Haifa, 31096, Israel. Tel: 972-4-8541606, Fax: 972-4-8542746 email: eddy@tx.technion.ac.il
• N. Zuckerman-Levin, Pediatric Diabetes Clinic, Meyers Children’s Hospital ,Rambam Medical Center, Haifa 31096,
Israel. Tel: 972-8524646; Fax: 972-46247222, EM: zuckerln@netvision.net.il
• C. Benbassat, Endocrine Institute, Rabin Medical Center, Beilinson Campus, Petah Tikva 49100, Israel,
Tel: 972-39377182, Fax: 972-39211403,EM: carlosb@netvision.net.il
Web: http://www.ies.org.il
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שפת הכנס:
ההרצאות הקצרות ,הסימפוזיונים הקליניים והבסיסים כמו גם הרצאות הפרס יינתנו בשפה העברית
למעט מרצים דוברים אנגלית.

פרסים:
פרס ע"ש לינדנר ז"ל
הפרס יינתן על תרומה מדעית ,קלינית או בסיסית בשטח האנדוקרינולוגיה במהלך חמש השנים
האחרונות.
מועמדים בעלי תואר  .Ph.D.או  M.D.שביום הענקת הפרס טרם מלאו להם  ,50יוצעו ע"י חברי
האגודה באמצעות מכתב המלצה בצרוף קורות חיים של המועמד

ותעתיקי עבודות המדעיות )4

עותקים(  .ההצעות יועברו אלי עד לתאריך  .25/02/2013הזוכה בפרס יוזמן להציג את עבודתו במסגרת
הכינוס השנתי של האגודה .גובה הפרס הוא  1,500דולר והוא נתרם ע"י האגודה הישראלית
לאנדוקרינולוגיה.
פרס ע"ש חוברס ז"ל
הפרס ניתן על עבודה בתחום האנדוקרינולוגיה המטבולית שנתפרסמה במהלך השנה האחרונה ,או עומדת
להתפרסם ) .(in pressיועדפו עבודות מחקר שבוצעו בעיקרן בארץ .החוקר הראשי חייב להיות מתחת לגיל
 . 45את העבודות לשיפוט ) 4עותקים  +עותק אחד של קורות חיים של המועמד( יש לשלוח לכתובתי עד ל-
 .25/02/13הזוכה בפרס יוזמן להציג את עבודתו במסגרת הכינוס השנתי של האגודה .גובה הפרס הוא 1,000
דולר תרומת העמותה ע"ש פרופ' י' חוברס.
פרסי האגודה:
בסך  1,000ש"ח יוענקו לתקציר הבסיסי ולתקציר הקליני הטובים ביותר וכן לפוסטר המצטיין .הזוכים בפרס
התקציר הטוב ביותר ייקבעו ע"י ועדה והפרס יוענק להם במהלך הכינוס .הפוסטר המצטיין יבחר במהלך
הכינוס– ראו לעיל ,והפרס יוענק במהלך הכינוס
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:2012-2013 דמי חברות לשנת
 ש"ח )סטודנטים150  מתבקשים להעביר סכום של,2013 חברים שטרם שילמו דמי החבר לאגודה עבור שנת
 נא העבירו טופס זה להרשמת. טופס הרשמה לחברים חדשים נמצא באתר האגודה.( ש"ח50 וגמלאים
.מועמדים המעונינים להצטרף לאגודה
.חברים שלא ישלמו דמי חברות במשך שלש שנים רצופות יוצאו מרשימת חברי האגודה
,להתראות בכינוס
 לוין- ד"ר נחמה צוקרמן
 אגודה ישראלית לאנדוקרינולוגיה,מזכירה
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