The Institute of Molecular Biology NAS RA is organizing a Course of Lectures for young
scientists (beginning from bachelor degree) “Molecular and Immunological Bases of HostMicrobes Interactions” to be hold in October 3-7, 2011 in Yerevan, Armenia.
The lectures will be conducted in English by the prominent scientists in the areas of molecular
and cellular biology, microbiology and immunology from the Institute of Pasteur (France),
California Institute of Technology and the University of Chicago (USA).
Participation is free of charge. Deadline for registration for participation in the course is
September 20, 2011. To be registered you should send your latest CV to imb@sci.am
For any questions please contact Ms Roksana Zakharyan, executive secretary of the course (tel:
+093542066; e-mail: zakharyanr@gmail.com).

3-7 Октября 2011г. Институт Молекулярной Биологии НАН РА (Ереван, Армения)
проводит Курс Лекций для молодыx ученыx (начиная со степени бакалавра)
“Молекулярные и Иммунологические Основы Взаимодейстий Xозяин-Микробы”.
Лекции будут проводиться на английском языке ведущими учеными в области
молекулярной и клеточной биологии, микробиологии и иммунологии из Института
Пастера (Франция), Калифорнийского технологического института и Чикагского
университета (США).
Участие бесплатно. Крайний срок регистрации участников 20 сентября 2011г. Для
регистрации необходимо отправить
резюме на адрес эл. почты: imb@sci.am.
По всем вопросам просьба обращаться к г.-же Роксане Захарян, исполнительному
секретарю курса (тел: +093542066, эл. почта: zakharyanr@gmail.com).

2011թ
ՀՀ,
2011թ. հոկտեմբերի 33-7-ը ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային Կենսաբանության Ինստիտուտը (ՀՀ
ՀՀ,
Երևան) անց է կացնում դասախոսությունների շարք երիտասարդ գիտաշխատողների
Երևան
համար (սկսած բակալավրի աստիճանից) “Տեր
ՏերՏեր-Մանրէ փոխազդեցությունների
փոխազդեցությունների
մոլեկուլային և իմունաբանական հիմունքները”
հիմունքները թեմայով:
Դասախոսությունները անց են կացվելու անգլերեն լեզվով Պաստյորի Ինստիտուտից
(Ֆրանսիա), Կալիֆորնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտից և Չիկագոյի
համալսարանից (ԱՄՆ) ժամանած մոլեկուլային և բջջային
կենսաբանության,
մանրէաբանության
և
իմունաբանության
բնագավառում
առաջատար
գիտնականների կողմից:
Մասնակցությունը անվճար է: Դասընթացին մասնակցելու համար գրանցման
վերջնաժամկետն է 2011թ
2011թ. սեպտեմբերի 2020-ը: Գրանցման համար անհրաժեշտ է
ուղարկել ինքնակենսագրություն imb@sci.am էլ. հասցեին:
Բոլոր հարցերով խնդրում ենք դիմել դասընթացի գործադիր քարտուղար` տիկին
Ռոքսանա Զաքարյանին (հեռ. +093542066, էլ. հասցե - zakharyanr@gmail.com)

