
 دومین سمپوزیوم زمستانه کرایوبیولوژی و بیوبانک

 برترو مقاله نامه انتخاب عکس آئین

 و مقاله اولین جشنواره عکسپژوهشگاه رویان،  و بیوبانک کرایوبیولوژیزمستانه همزمان با دومین سمپوزیوم 

 .ویژه دانشجویان برگزار خواهد گردید برتر در حوزه تحقیقات کرایوبیولوژی

 

 :جشنواره شامل هایمحور

 انجماد متدولوژی -

 انجماد بیوفیزیک و بیوشیمی -

 اری سلول ها و بافت های تولیدمثلحفظ و نگهد -

 های بنیادیسلولانجماد  -

 (انسانی و حیوانی)بیوبانک  -

  کرایوسرجری -

 

 :"عکس برتر"قوانین ارسال 

ا زیر نویس مناسب، بها و یا نتایج بدست آمده از تحقیقات خود را توانند عکسمیشرکت کنندگان  -1

 .جشنواره ارسال نمایند به کلمه، 05حداکثر 

 .نیستدستکاری و ویرایش عکس قابل قبول و  های ارسالی به این جشنواره دارای اصالت باشندعکس -2

 .باشدعکس می 4 ارسالتنها مجاز به ( اعم از دانشجو و پژوهشگر)هر شرکت کننده  -3

کلیه تصاویر . کلمه ارسال گردد 05حداکثر  Wordانه توضیحات مربوط به هر عکس در فایل جداگ -4

حقوق ) دریافتی در صورت داشتن کیفیت مناسب چاپ، در کتابچه سمپوزیوم به چاپ خواهند رسید

 .(مادی و معنوی برای صاحب عکس محفوظ است

 .باشد  (dpi  355حداقل ) CMYKبا فرمت  JPG و PSD ،Tif های ارسالیپسوند فایل -0

و آدرس  فایل، نام و نام خانوادگی مشخصات محتوایحاوی و  Zipدر قالب فایل  لی بایدهای ارساعکس -6

 .باشدشرکت کننده  (Affiliation)علمی 

 .ل تحصیل ارائه نمایددر ایمیل ارسالی، شرکت کننده باید اطالعات کافی از خود و مح -7



مارک و لوگوی تجاری از آرم، ی های داراکیفیت، نامربوط به حوزه کرایوبیولوژی و یا عکسهای بیعکس -8

 .مسابقه حذف خواهند شد

صبح روز سمپوزیوم عکس ها توسط داوران ارزیابی خواهد : در دو مرحله صورت خواهد گرفتداوری  -9

انتخاب خواهند شد و در روز   "عکس برتر"به عنوان کاندیدایعکس  15از میان آثار ارسالی، . شد

 .دو نهایتا عکس برتر معرفی خواهد شحضار، عکس ها داوری و در حضور داوران و سمپوزیوم 

 1337و ثبت نام رایگان کنگره رویان  بهار آزادی ، نیم سکهاز هیئت داوری ارائه گواهی: ه عکس برتریزاج

 

 :"مقاله برتر"قوانین ارسال 

ارائه )نما ارسال نمایند تائید استاد راهنامه خود را با های بدست آمده از پایانتوانند مقالهدانشجویان می -1

 (.الزامی استمبنی بر مستخرج بودن مقاله ارسالی از پایان نامه از استاد راهنما  تاییدیه

مقاالت دهند، لطفا از ارسال را مورد بررسی قرار می ISIهیئت داوران تنها مقاالت انگلیسی با نمایه  -2

 .پژوهشی خودداری شود-علمی

 .ندباشمقاله می تنها یکرسال هر شرکت کننده، تنها مجاز به ا -3

در قالب فایل  تاییدیه از استاد راهنماهای ارسالی خود را همراه با کنندگان مقالهالزم است که شرکت -4

Zip ارسال نمایندفایل، نام و نام خانوادگی شرکت کننده  مشخصات و حاوی. 

 . ارائه نماید در ایمیل ارسالی، شرکت کننده باید اطالعات کافی از خود و محل تحصیل -0

، یک تمام سکه بهار آزادی و ثبت نام رایگان کنگره رویان از هیئت داوری ارائه گواهی: جایزه مقاله برتر

1337 

بازه زمانی عکس تهیه شده در حوزه کرایوبیولوژی نامحدود بوده اما هیئت داوران تنها مقاالت چاپ : تذکر مهم

و تنها مستخرج از پایان نامه دانشجویی ( 1336تا انتهای  1334ال ابتدای س)شده در بازه زمانی سه سال اخیر 

 .را مورد ارزیابی قرار خواهند داد

 

 

 



 :تقویم جشنواره

اعالم برگزیدگان همزمان با روز و  1336بهمن  22، داوری تا 1336بهمن ماه  10آثار،  آخرین مهلت ارسال

 .خواهد بود( 1336 بهمن ماه 20) برگزاری سمپوزیوم

 های پژوهشگاه رویان سالن همایش: انمک

 eprod.biomed@gmail.comr  : ل جهت ارسال عکس ها و مقاالتآدرس ایمی

 .باشد Royan Cryobiology Symposiumلطفا ایمیل های ارسالی با عنوان 

 11016521120: شماره تماس ضروری
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