
 
Why Form an ISPOR Student Chapter? Persian (Farsi) 

 چرا یک چپتر دانشجویی جدید ایجاد کنیم؟
 
 
ISPOR Student Network Initiatives 

 اقدامات شبکه جهانی دانشجویی ایسپور
● Increase participation in ISPOR activities 

 افزایش مشارکت در فعالیتهای ایسپور●
● Enhance knowledge sharing in the field of HEOR 

●(HEOR) ارتقا اشتراک دانش در زمینه اقتصاد سالمت و پژوهشهای برونداد 
● Bringing together academia, industry, and government 

 کنار هم آوردن دانشگاه، صنعت و دولت●
● Act as a forum for the presentation of innovative ideas 

 فعالیت به عنوان یک بستر ارائه ایده های نوآورانه●
● Create awareness of the latest advances in HEOR 

●HEOR ایجاد بستر آگاهی رسانی در خصوص آخرین پیشرفتها در زمینه 
● Provide opportunities for professional development  

 فراهم آوردن فرصت برای توسعه حرفه ای●
● Familiarization with and contribution to the ISPOR society 

 آشنا شدن و همکاری با جامعه ایسپور●

HEOR = health economics and outcomes research 

 

 

Value for: 
Chapter Leaders 

 مزیتهای مسئولیت اجرایی در چپتر

● Developing your social network 
 توسعه شبکه ارتباطات شما●

● Building your professional network 
 شکل دهی شبکه حرفه ای●

● Obtaining leadership experience 
 کسب مهارتهای راهبری●

● Developing professional skills 
 توسعه مهارتهای حرفه ای●



● A lot of fun! 
 فرصت کسب تجارب مسرت بخش●

 

 

Value for: 
Student Members 

 مزیتهای عضویت برای دانشجویان

● Participation in ISPOR activities 
 مشارکت در فعالیتهای مربوط به ایسپور●

● Preparation for life after education 
 آماده شدن برای زندگی حرفه ای بعد از اتمام تحصیل●

● Access to ISPOR resources: Webinars, Internship & Fellowship Directories,  
 دسترسی به منابع ایسپور: وبینارها، موقعیتهای اینترنشیپ و کارورزی●

● Travel Grants, Dymaximum, Discounts 
 وامهای سفر برای شرکت در کنگره ها، تخفیفات متعدد برای بهره گیری از خدمات و محصوالت مرتبط با●

 ایسپور

 

 

 
 
 
Value for: Institutions 

 مزیتهایی برای دانشگاهها
 

● International exposure 
 دیده شدن در عرصه های بین المللی●

● Worldwide recognition 
 فرصت شناخته شدن در سطح جهانی●

● Collaborations 
 ارتباطات و تعامالت گسترده●

"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!" 

 راه اندازی یک چپتر دانشجویی فرصت کسب تجارب ارزشمندی برایم ایجاد کرد که به هیچ طریق دیگری نمیتوانستم آن را به دست
 بیاورم. حقیقتا متصل شدن به جامعه ایسپور به من کمک کرد که در بستری جهانی با سایر افرادی که در حیطه HEOR فعالیت

 میکنند مرتبط بشوم.



 

Five steps towards an ISPOR Student Chapter 
 پنج قدم که برای یک چپتر دانشجویی باید برداشته شود

 
 
Step 1: Institutional support 

 قدم اول: حمایت دانشگاه
 
 

● Faculty Advisor to supervise Leaders 
 همکاری یک عضو هیئت علمی برای هدایت راهبران چپتر دانشجویی●

● Endorsement by the institution e.g. Faculty or Department 
 دریافت موافقت و تایید رسمی از دانشگاه (دانشکده یا دپارتمان)●

Step 2: Board constitution 
 قدم دوم: تشکیل بورد راهبری

 
 

● Chapter Leaders are ISPOR Members 
 تمام افرادی که میخواهند چپتر دانشجویی را راهبری کنند می بایست از قبل به عضویت ایسپور درآمده باشند.●

● Required: President, Treasurer, Secretary 
 حداقل اعضای بورد تاسیس: رئیس، خزانه دار و دبیر●

● Treasurer or Secretary is Vice-president 
 خزانه دار یا دبیر میتواند با حفظ سمت نایب رئیس باشد.●

● Optional: Separate Vice-president 
 اختیاری: میتوان یک شخص دیگر را به عنوان نایب رئیس تعیین کرد.●

Step 3: Document preparation 
 قدم سوم: تدوین مستندات

 
 

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

 فرم ثبت نام را تکمیل کنید و موارد ذیل را فراهم آورید:●

 نامه ابراز تمایل، نامه تاییدیه از دانشگاه، اسامی راهبران (اعضای تیم اجرایی) چپتر، رزومه عضو هیئت علمی
 که مسئولیت هدایت چپتر را بر عهده دارد و اساسنامه

 

 



 

 

 

Step 4: Chapter application 
 قدم چهارم

 
 

● E-mail the required documents from STEP 3 to studentnetwork@ispor.org 
 تمام مستندات مربوط به قدم سوم را به آدرس studentnetwork@ispor.org ایمیل کنید.●
● 

● Congratulations! Your ISPOR Student Chapter application has been submitted 
 شاد باش! درخواست شما برای راه اندازی یک چپتر دانشجویی ثبت شد.●

Step 5: Getting started 
 قدم پنجم: شروع فعالیت

 
 

● Be appointed to a Mentor Student Chapter 
 با یک چپتر دانشجویی باسابقه ارتباط بگیرید تا مرشد شما باشند.●

● Organize events and apply for grants 
 برای برنامه ها زمان بندی کنید، با تقویم ایسپور همراه شوید و در زمانهای تعریف شده برای برنامه هایتان وام●

 دریافت کنید.
● Participate in Chapter President calls 

 در جلسات ماهیانه ای که نماینده همه چپترها حضور دارند شرکت کنید (حداقل یک نفر از هر چپتر)●
● Access the President Resource Center 

 به مرکز منابع کاربردی برای روسای چپترها دسترسی پیدا کنید.●

 
 
Tips 

 نکات کاربردی
 

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

 کمیته توسعه چپترهای جدید کنار شما هست تا در فرآیند آماده سازی و ارسال درخواست کمکتان کند.●
● When finding support within your institution, ask for some basic resources to get 

the chapter going 
 برای راه اندازی اقداماتتان از دانشگاه حمایت مالی دریافت کنید.●
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● Discuss how finances can be arranged, so that you will be able to receive and 
provide funding. 

 در خصوص هزینه ها و منابع مالیتان مبادله نظر کنید، از این مسیر میتوانید برای دریافت مساعده اقدام کنید.●
● Templates for all required documents are provided online and by the Chapter 

Development Committee. 
 الگوهایی برای نمونه از همه مستندات مورد نیاز جهت درخواست راه اندازی چپتر توسط کمیته توسعه چپترهای●

  جدید به صورت آنالین ارائه شده است.

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

 برای کسب هر گونه اطالعات تکمیلی به وب سایت ایسپور مراجعه کنید (www.ispor.org) یا از طریق ایمیل با کمیته
(studentnetwork@ispor.org) توسعه چپترهای جدید در تماس باشید 
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