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1. Місце проведення конференції – конференц-зал
Запорізької медичної академії післядипломної
освіти
2. Офіційні мови конференції – українська, російська.
3. Регламент доповіді:
- усна доповідь – 10 хв.
- обговорення – 3 хв.
- презентація стендової доповіді – 3 хв.
4. Оргкомітет забезпечує:
- мультимедійним проектором;
- кодоскопом.
5. Проживання.
Учасникам конференції буде запропоновано номери
в готелі за доступними цінами.
6. Статті будуть опубліковані в збірнику
наукових праць "Актуальні питання медичної
науки та практики".
7. Тези будуть опубліковані в збірнику наукових
праць конференції.
Вартість публікації для учасників конференції – 25
грн/сторінка. Організаційний внесок – 30 грн.
Переказ коштів просимо здійснювати
за реквізитами:
Одержувач: ДЗ "ЗМАПО МОЗ України»
Р/р 31255277220281
Код ОКПО 01896694
МФО 813015
Банк: ГУДК Запорізької області
Призначення платежу: для проведення конференції
молодих вчених.
Текст статті, тез, та реєстраційна картка учасника,
з копією чека обов’язково дублюються електронною
поштою на адресу.
e-mail: rmv_zmapo@ukr.net, naukazmapo@gmail.com

Контактні телефони:
8(097) 737-01-21 – Кулініч Ігор Анатолійович
8 (0612) 79-07-23; 098-79-100-88 – Анна

Міністерство охорони здоров'я України
ДЗ «Запорізька медична академія
післядипломної освіти МОЗ України»

VI МІЖРЕГІОНАЛЬНА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Актуальні питання
клінічної медицини
(для молодих вчених)
15 листопада 2012 р.
м. Запоріжжя

ЗАПРОШЕННЯ

Вельмишановні колеги!
Маємо честь запросити Вас взяти участь у
VI міжрегіональній науково-практичній конференції
молодих вчених
"Актуальні питання клінічної медицини",
яка відбудеться 15 листопада 2012 року в м. Запоріжжі
Наукова програма конференції
включає такі розділи:
1. Акушерство і гінекологія.
2. Біологія та мікробіологія.
3. Інфекційні хвороби, дерматологія, туберкульоз.
4. Клінічна імунологія та алергологія.
5. Неврологія та психіатрія.
6. Педіатрія.
7. Терапія.
8. Хірургія.
9. Офтальмологія, оториноларингологія, стоматологія.
10. Фармакологія та фармація.

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез – 1-2 сторінки, шрифт Тimes New
Roman, 12 рt., інтервал – полуторний, поля: зліва –
3 см, справа – 1 см, зверху та знизу – по 2см.
Назва тез – ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ
ЛIТЕРАМИ. Iнiцiали та прiзвище авторiв – з
нового рядка. В наступному рядку вказують кафедру
та наукового керівника.
Структура тез: вступ, мета дослідження,
матеріали та методи, результати, висновки. Тези
приймаються українською та російською мовами в
одному примірнику на папері (підписані науковим
керівником) та в електронному варіанті. Назва файлу
повинна відповідати прізвищу автора.
До тез обов`язково надати реєстраційну
картку учасника.
Паперовий варіант, CD-диск,
квитанцію про оплату публікації і оргвнеску та
реєстраційну картку учасника надсилати на адресу
оргкомітету:
Науковий відділ
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної
освіти МОЗ України»
бульвар Вінтера, 20
м. Запоріжжя, 69096, Україна
rmv_zmapo@ukr.net
термін подачі тез продовжено
до 19

жовтня 2012 року

