
 
 
Why Form an ISPOR Student Chapter?  
  ماالغرض من إنشاء فرع طالبي لجمعیة آیسبور
 
 
ISPOR Student Network Initiatives 
  مبادرات شبكة آیسبور الطالبیة

● Increase participation in ISPOR activities 
●  زیادة المشاركة في نشاطات آیسبور
● Enhance knowledge sharing in the field of HEOR 
●  رفع مستوى تقاسم المعرفة في مجال اقتصادیات الصحة وبحوث النتائج
● Bringing together academia, industry, and government 
●  العمل على تالحم الهیئات االكادیمیة والصناعة والحكومة
● Act as a forum for the presentation of innovative ideas 
●  العمل كمیدان لعرض وتبادل األفكار المبتكرة
● Create awareness of the latest advances in HEOR 
●  بث الوعي بآخر التطورات في اقتصادیات الصحة ویحوث النتائج
● Provide opportunities for professional development  
●  توفیر الفرص للتطور المهني
● Familiarization with and contribution to the ISPOR society 
●  التعرف على ودعم جمعیة آیسبور

HEOR = health economics and outcomes research 

HEOR= إقتصادیات الصحة وبحوث النتائج 

 

 

Value for: 
Chapter Leaders 
 الفائدة العائدة على قادة فرع الجمعیة

● Developing your social network 
●  توسیع شبكتك االجتماعیة
● Building your professional network 
●  بناء شبكة معارفك المهنیة



● Obtaining leadership experience 
●  إكتساب خبرة قیادیة
● Developing professional skills 
●  تطویر مهاراتك المهنیة
● A lot of fun! 
●  كثیر من المرح والمتعة

 

 

Value for: 
Student Members 
 القیمة المتوقعة للطلبة االعضاء

● Participation in ISPOR activities 
●  المشاركة في نشاطات آیسبور
● Preparation for life after education 
●  التحضیر للحیاة العملیة بعد الدراسة
● Access to ISPOR resources: Webinars, Internship & Fellowship Directories,  
●  النفاذ إلى موارد أیسبور من محاضرات على االنترنت وفرص التدریب والبحوث
● Travel Grants, Dymaximum, Discounts 
●  منح السفر والحصول على تخفیضات

 

 

 
 
 
Value for: Institutions 
 القیمة المتوقعة للجهات المشاركة
 

● International exposure 
●  البعد العالمي
● Worldwide recognition 
●  التمیز والبروز عالمیا
● Collaborations 
●  فرص التعاون والمشاركة

"Initiating an ISPOR Student Chapter provided me with valuable experience that I wouldn't have 
obtained otherwise! Connecting with the ISPOR society really helped in being globally 
connected to others working in the field of HEOR!" 



 إنشاء فرع طالبي لجمعیة أیسبور وفر لي خبرة ثمینة وفریدة، وساعدي في التواصل مع اآلخرین في مجاال  إقتصادیات الصحة*
  وبحوث النتائج حول العالم

 

Five steps towards an ISPOR Student Chapter 
 خمس خطوات نحو إنشاء فرع طالبي لجمعیة آیسبور
 
 
Step 1: Institutional support 
 الخطوة األولى: الدعم من جهة راعیة
 
 

● Faculty Advisor to supervise Leaders 
●  مستشار أكادیمي لقادة الفرع تعینه الجهة الراعیة
● Endorsement by the institution e.g. Faculty or Department 
●  إعتراف رسمي بالفرع من الجهة الراعیة

Step 2: Board constitution 
 الخطوة الثانیة
 
 

● Chapter Leaders are ISPOR Members 
●  قادة الفرع أعضاء في أیسبور
● Required: President, Treasurer, Secretary 
●  القادة االساسیون: رئیس وأمین صندوق وأمین سر
● Treasurer or Secretary is Vice-president 
●  یكون أمین الصندوق أو أمین السر نائبا للرئیس
● Optional: Separate Vice-president 
●  باإلمكان تعیین نائبا مستقال للرئیس

Step 3: Document preparation 
 الخطوة الثالثة: إعداد الوثائق الالزمة
 
 

● Complete the application and provide: Letter of intent, institutional approval letter, 
names of Chapter Leaders, Faculty Advisor CV, and constitution 

●  إكمال طلب إنشاء الفرع مع: خطاب عن نیة إنشاء الفرع، وخطاب بموافقة الجهة الراعیة، وأسماء قادة الفرع،
 والسیرة الذاتیة للمستشار االكادیمي، ثم النظام األساسي للفرع

 



 

 

 

 

Step 4: Chapter application 
 الخطوة الرابعة: التقدم بطلب إنشاء الفرع
 
 

● E-mail the required documents from STEP 3 to studentnetwork@ispor.org 
●  studentnetwork@ispor.org ترسل الوثائق بالبرید االلكتروني إلى
● Congratulations! Your ISPOR Student Chapter application has been submitted 
●  مبروك! تم تسلیمك لطلب إنشاء الفرع الطالبي

Step 5: Getting started 
 الخطوة الخامسة: نقطة البدء
 
 

● Be appointed to a Mentor Student Chapter 
●  السعي للتوءمة مع فرع طالبي مرشد
● Organize events and apply for grants 
●  تنظیم نشاطات والتقدم لمنح
● Participate in Chapter President calls 
●  المشاركة في اجتماعات بالهاتف مع رؤساء الفروع الطالبیة
● Access the President Resource Center 
●  النفاذ إلى مركز موارد رؤساء الفروع

 
 
Tips 
 نقاط مساعدة
 

● The Chapter Development Committee is there to guide you through the 
application process. 

●  هناك لجنة لتطویر الفروع لمساعدتك في عملیة التقدم إلنشاء فرع
● When finding support within your institution, ask for some basic resources to get 

the chapter going 
●  .عند التقدم إلى الجهة االكادیمیة الداعمة أطلب موارد أساسیة لبدء الفرع

mailto:studentnetwork@ispor.org


● Discuss how finances can be arranged, so that you will be able to receive and 
provide funding. 

●  ناقش كیفیة ترتیب احتیاجات الفرع المالیة لتتمكن من استالم وصرف المبالغ
● Templates for all required documents are provided online and by the Chapter 

Development Committee. 
●  هناك أمثلة لكل النماذج التي یحتاجها الفرع متوفرة على موقع الجمعیة من قبل لجنة تطویر الفروع

For more information, visit the ISPOR website (www.ispor.org) or get in contact with the 
Chapter Development Committee (studentnetwork@ispor.org) 

لمزید من المعلومات قم بزیارة موقع أیسبور (www.ispor.org  ) أو إتصل بلجنة تطویر الفروع (
(  studentnetwork@ispor.org 
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