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Вельмишановні колеги!
Маємо за честь запросити Вас взяти участь у V Міжнародній науковій
міждисциплінарній конференції молодих вчених та студентів-медиків, яка
відбудеться 25-27 квітня 2012 року на базі Харківського національного
медичного університету. Конференція внесена до Реєстру МОЗ України
з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які
проводитимуться у 2012 році.





Форми участі у конгресі:
публікація тез;
усна доповідь;
стендова доповідь;
участь у засіданні без публікації.

На конгресі будуть проходити засідання за такими основними
напрямками:
 Біомедичні науки;
 Терапія;
 Хірургія та травматологія;
 Акушерство та гінекологія;
 Педіатрія та неонатологія;
 Клінічна патоморфологія та судова медицина;
 Інфекційні хвороби;
 Нейронауки;
 Профілактична медицина;
 Медична генетика;
 Стоматологія.
Також планується проведення пленарного засідання, наукових лекцій
та майстер-класів, соціальна програма.
Офіційна мова конгресу: англійська.
Вимоги до оформлення тез: Тези мають бути надруковані у
текстовому редакторі Microsoft Office Word 2003 за наступними вимогами:
мова – англійська, шрифт Times New Roman, 14, інтервал між рядками 1,5,
поля – по 20 мм. Структура тез має складатись з наступних пунктів: 1 рядок –
автор, 2 рядок – назва роботи, 3 рядок – повна назва навчального закладу,
кафедра, місто, країна, далі основна частина: актуальність, мета і задачі
роботи, матеріали і методи дослідження, результати і висновки. Всі
скорочення (за винятком одиниць вимірювання) можуть бути використані
тільки після згадки повного терміну. Одиниці вимірювання приводяться по
Міжнародній Системі Одиниць (СІ). Текст тез не повинен містити переносів
слів, таблиці, малюнки. Загальний обсяг – 1 сторінка. Автори несуть
відповідальність за достовірність наведеної інформації. Тези не редагуються і
публікуються в авторській редакції.

Тези повинні бути надіслані до оргкомітету конгресу до 1 березня 2012 року
по електронній пошті 5th-isic@rambler.ru разом із заявкою та копією
квитанції про сплату організаційного внеску.
Заявка повинна містити: ПІБ, контактний телефон, посаду, назву
кафедри та ВНЗ, бажану форму участі та секцію.
Для отримання офіційного запрошення необхідно зареєструватися на
офіційному сайті конференції www.isic.kharkov.ua
Вимоги до усної доповіді: Доповідач представляє результати свого
дослідження, оформлені у MS Power Point 2003. Тривалість доповіді складає
не більше 7 хвилин, після якої 3 хвилини обговорення.
Вимоги до стендової доповіді: Доповідач представляє результати
свого дослідження на плакаті розміром 1×1,5 м, де відображені: назва роботи,
імена авторів, наукових керівників, назва ВНЗ і кафедри, актуальність, мета
дослідження, матеріали і методи, результати, висновки. Презентація роботи
буде проводитися під час секційного засідання. Доповідачу надається 5
хвилин для викладу матеріалу і 3 хвилини для обговорення.
Грошові витрати: Реєстраційний внесок – 100 грн. Оплата
виконується або безпосередньо координатору конференції, або шляхом
поштового переказу: на вимогу Сорокіній Ользі Георгіївні, Харків, 61085.
Кошти враховують:
 комплект учасника конгресу;
 публікація тез у збірнику;
 кава – брейки;
 сертифікати, дипломи.
У разі Вашої відсутності на конференції збірка тез надсилається поштою.
Детальнішу інформацію Ви можете отримати на офіційному сайті
V Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції:
www.isic.kharkov.ua
Контактні телефони: +38 067 189 68 47, nataly_kufterina@rambler.ru
Куфтеріна Наталія Сергіївна (Голова Ради молодих вчених, координатор
конгресу.
Висловлюємо сподівання, що наукова
конференції запам’ятаються Вам надовго.
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З повагою та найкращими побажаннями,
Оргкомітет

