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Transgenic Technologies in modeling Human diseases:
Principles, Associated Technologies, Animal Management and Ethics
5-13 Ιοσνίοσ 2017, Αθήνα, Ελλάδα

Παράηαζη σποβολής αιτήσεων σσμμετοτής μέτρι 10 April 2017!
Λόγω επιπλέον τορηγιών είμαστε στην εστάριστη θέση να σας ενημερώσοσμε
ότι διαηίθενηαι επιπλέον σποηροθίες στοσς επιλεγέντες σσμμετέτοντες
Το Εργαζηήριο Διαγονιδιακής Τετνολογίας ηοσ
Ελληνικού Ινζηιηούηοσ Παζηέρ, ζε ζσνεργαζία
με ηα ανηίζηοιτα εργαζηήρια ηοσ Ινζηιηούηοσ
Παζηέρ ηοσ Μονηεβιδέο και ηο Ινζηιηούηοσ
Παζηέρ ηοσ Παριζιού νξγαλώλεη έλα 8-εκεξν
δηεζλέο εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην πνπ αθνξά ζηε
δηαγνληδηαθή ηερλνινγία θαη ηε ρξήζε ηεο ζηελ
πξνηππνπνίεζε ησλ αλζξώπηλσλ αζζελεηώλ ην
νπνίν ζα πξνζθέξεη κηα νιηζηηθή γλώζε ηνπ πεδίνπ,
εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ζην ρεηξηζκό βαζηθώλ
ηερληθώλ ηεο δηαγέλεζεο, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα
αληαιιαγήο επηζηεκνληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ
γλώζεσλ θαη αλάπηπμεο δηθηύσζεο κεηαμύ
εηδεκόλσλ ηνπ πεδίνπ θαη ησλ λέσλ επηζηεκόλσλ.
Η δξάζε απηή έρεη ρξεκαηνδνηεζεί από δηεζλέο δίθηπν ησλ Ιλζηηηνύησλ Παζηέξ θαη
παξάιιεια έρεη εληζρπζεί από ην International Society for Transgenic Technology
(ISTT).
Οη πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο θαη εθπαηδεπηέο είλαη δηεζλνύο θύξνπο επηζηήκνλεο ηνπ
πεδίνπ. Τν ζεκηλάξην πεξηιακβάλεη 4 ημέρες θεωρηηικό και 4 ημέρες πρακηικό
μέρος, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Σαββάηνπ. Πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ειιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Παζηέξ ζηελ Αζήλα, ζηηο 5-13 Ιοσνίοσ
2017.
Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε επηζηήκνλεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ηερληθνύο πνπ
απαζρνινύληαη ή πξόθεηηαη λα απαζρνιεζνύλ ζην ρώξν ηεο δηαγέλεζεο.
Οη ελδηαθέξνκελνη πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε ζπκκεηνρήο (course
application form) θαη λα ηελ απνζηείινπλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
tt-riipcourse@pasteur.gr έσο 10 Μαρηίοσ 2017.
Πξνηεξαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζα δνζεί ζηα κέιε ηνπ RIIP θαη ηνπ ISTT.
Πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ππνηξνθηώλ γηα θάιπςε εμόδσλ εηζηηεξίσλ ζα δνζνύλ ζε

κέιε ηνπ RIIP, εθόζνλ έρνπλ θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλε ηελ αίηεζε ππνηξνθίαο
(grant application form) θαη επηιεγνύλ από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ ζεκηλαξίνπ.
Ο κέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ γηα ην πξαθηηθό κέξνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη 20
άηνκα.

Κόζηος εγγραθής:
Σπκκεηέρνληεο
Μέιε RIIP θαη ISTT

Με κέιε

Μέξε ηνπ ζεκηλαξίνπ
ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό
ζεσξεηηθό
πξαθηηθό

*Πνζό (€)
630
280
350

ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό
ζεσξεηηθό
πξαθηηθό

680
300
380

* Τν θόζηνο εγγξαθήο θαιύπηεη ην πιηθό ηνπ ζεκηλαξίνπ, ηα ξνθήκαηα θαη ην γεύκα
γηα ηηο εκέξεο ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ηε μελάγεζε ζην λέν κνπζείν ηεο Αθξόπνιεο. Τν
θόζηνο εγγξαθήο δελ θαιύπηεη δηακνλή, θόζηνο ηαμηδηνύ, βίδα, θιπ. Επλντθόηεξεο
ηηκέο παξέρνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα δηακνλή ζην Athinais Hotel
(http://www.athinaishotel.gr/el/) πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην Ειιεληθό Ιλζηηηνύην
Παζηεξ, κεηά από απεπζείαο επηθνηλσλία ηνπο κε ην μελνδνρείν.
Τν πνζό εγγξαθήο κπνξεί λα επηζηξαθεί ζε πεξίπησζε αθύξσζεο ζπκκεηνρήο έσο 5
Μαΐνπ 2017, κε παξαθξάηεζε πνζνύ 10% γηα δηνηθεηηθά έμνδα. Επηζηξνθέο ρξεκάησλ
δελ γίλνληαη κεηά ηελ 5ε Μαΐνπ 2017.
Γηα ηελ εγγξαθή ζην ζεκηλάξην σο κέινο ηνπ ISTT, ζα πξέπεη λα επηδεηρζεί ε ζρεηηθή
ελεξγή εγγξαθή, αιιηώο ε εγγξαθή γίλεηαη σο κε-κέινο.
Παξαθαιείζηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηε ζρεηηθή πιεξσκή εγγξαθήο ζην ζεκηλάξην,
κόλνλ εθόζνλ εηδνπνηεζείηε από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ ζεκηλαξίνπ.
Poster; Program; Course application form; Grant application form

