پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

فرم ثبت نام کارگاه های بیوانفرماتیک ( 1دی ماه تا  7بهمن )59
نام و نام خانوادگي (انگلیسي):

نام و نام خانوادگي (فارسي)

پست الكترونیک:

شماره تلفن همراه و ثابت:
نشاني:
رشته تحصیلي:

محل تحصیل :

مقطع تحصیلي:

وضعیت تحصیلي:

□ فارغ التحصیل

□ دانشجو

نحوه آشنایي با کارگاه -1 :اطالع رساني مدرس کارگاه -2 ،وب سایت پژوهشگاه ژنتیکک -3 ،گکروه هکای تلگرامکي-4 ،
انجمن بیوانفورماتیک-9 ،پوستر فیزیكي نصب شده و  -6سایر (لطفاً با ذکر منبع)
هزینه های کارگاه ها
شماره

نام دوره

کارگاه

آنالیز نسکل ددیکد داده هکای ترانسکكری توم

 1و  2دی

آنالیز ژنومیكس De novo assembly ،و
آنالیز  SNP/Variantداده های حاصل از نسل

2

 8و  5دی

ددید توالي یابي
آنالیز  Systems biologyاز طریق شبكه های
ژني ،Gene Ontology ،آنالیز پروموتر و شبكه

3

 19و  16دی

های تنظیمي
داده کاوی و یادگیری ماشین در بیوانفورماتیک

4

در کارگاه (ریال)

دوروز (ریال)

2/800/000

200/000

2/800/000

2/800/000

200/000

200/000

2/800/000

200/000

2/800/000

200/000

2/800/000

200/000

دمع کل برای شرکت کنندگان آزاد

16/800/000

1/200/000

دمع کل برای شرکت کنندگاني که همه کارگاه ها را با هم ثبت نام نمایند

16/000/000

1/200/000

اپي ژنومیكس :آنکالیز  ChIP-seqو مطالعکا

9

متیالسیون
متاآنالیز و متاژنومیكس

6

 22و  23دی

آزمایشگاه بیوانفورماتیک-پژوهشگاه ژنتیک

1

 RNA-Seqو Small-RNA Seq

تاریخ

مكان

هزینه شرکت

هزینه ناهار به ازای

 25و  30دی
 6و  7بهمن

میزان تخفیف دانشجویي با ارائه کار دانشجویي معتبر به ازای هر کارگاه  10درصد مي باشد
هزینه هر شب اقامت در مهمانسرای پژوهشگاه  900/000ریال مي باشد
هزینه ناهار و خوابگاه مشمول تخفیف نمي گردد


برای آن دسته از شرکت کنندگاني که تمایل ندارند از ناهار کارگاه استفاده نماید ،بوفکه پژوهشکگاه در روزهکای
چهارشنبه در کنار رستوران آماده سرویس دهي مي باشد .همچنین امكان سفارش ناهکار بکه طکور دداگانکه از
رستوران پژوهشگاه فقط در روزهای چهارشنبه امكان پذیر خواهد بود.



رعایت شئونا ادارا دولتي مطابق قوانین دمهوری اسالمي ایران (و مقررا پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و
زیست فناوری) از سوی شرکت کنندگان در کارگاه الزامي است.

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

ریکال دهت موارد زیر به ککار شماره  6104337572460986بککانک ملکت بکه نکام

مبلغ :
راضیه ردایي واریز شده است:
شرح واریزی:


ريال بابت شرکت در کارگاه های شماره



ريال بابت اقامت در مهمانسرای پژوهشگاه به مدت



ريال بابت ناهار به تعداد

شماره حواله ارسال وده ثبت نام :

شب

وعده
شماره کار :

متقاضيان گرامي ،لطفاً فايل فرم ثبت نام را پس از تكميل به همراه فايل تصويری تاييديه انتقال وجه ثبت نام و اسكن کارت دانشجويي
(با تاريخ اعتبار) را به نشاني پست الكترونيكي  workshop.nigeb@gmail.comيا تلگرام  90901119090ارسال نماييد.
جهت کسب اطالعات بيشتر مي توانيد با شماره 90901119090تماس حاصل فرماييد.

توده 1
نظر به ظرفیت محدود کارگاه ها و فضای آزمایشگاه بیوانفورماتیک ،به منظور دلکوگیری از
ازدحام و رعایت حقوق شرکت کنندگان ،فایل ثبت نام به محک

تكمیکل ظرفیکت بسکته

خواهد شد و هزینه پرداخت شده توسط افرادی که پس از پر شدن ظرفیت کارگاه ثبت نام
کرده اند ،به آنها عود داده مي شود.
توده 2
دانشجویاني که تمایل دارند در همه کارگاهها شرکت نموده و نمي تواننکد هزینکه را بطکور
یكجا ب ردازند مي توانند با پرداخت درصدی از هزینه کارگاه نسبت به رزرو دا اقدام نمایند
و مابقي را یک هفته قبل از برگزاری کارگاه پرداخت نمایند .بکه منظکور کسکب اطالعکا
بیشتر در این خصوص با شماره همراه کارگاه تماس حاصل فرمایید.

