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Հարգելի գործընկերներ
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը և Մոլեկուլային և բջջային
կենսաբանության և իմունաբանության հայկական ասոցիացիան ուրախ են տեղեկացնելու
Ձեզ ՀՀ ԳԱԱ 7070-ամյակին նվիրված “Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության
զարգացման հեռանկարներ-4” երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի մասին:
Անցկացման նախնական
նախնական ժամկետը`
ժամկետը 21-22 հոկտեմբեր 2013 թ.
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ունեն բակալավրի և բարձր աստիճան:
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conference@mb.sci.am էլեկտրոնային հասցեով:
Գրանցման թերթիկի ձևը և թեզիսների ձևակերպման պահանջները տրված են
www.molbiol.sci.am կայքում:

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
“ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ И КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ-4”, ЕРЕВАН,
АРМЕНИЯ, 2013 г.

Дорогие коллеги!!
Институт молекулярной биологии НАН РА и Армянская ассоциация молекулярной и клеточной
биологии и иммунологии рады сообщить вам о конференции молодых ученых “Перспективы
развития молекулярной и клеточной биологии-4”, посвященной 70-летию НАН РА.
Предварительные сроки проведения конференции: 21-22 октября 2013 г.
Продолжительность: 2 дня
Место проведения: Ереван, Армения
Участвовать могут молодые ученые (до 35 лет), имеющие степень бакалавра или выше.
Рабочий язык: английский
Присылайте ваши тезисы вместе с заполненной регистрационной формой по электронному
адресу conference@mb.sci.am.
Регистрационная

форма

www.molbiol.sci.am.
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INTERNATIONAL YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE "PERSPECTIVES FOR
DEVELOPMENT OF MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY-4"
YEREVAN, ARMENIA, 2013
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Dear colleagues,
The Institute of Molecular Biology NAS RA and the Armenian Association for Molecular and Cellular
Biology and Immunology is pleased to announce the Young Scientists Conference “Perspectives for
Development of Molecular and Cellular Biology-4” dedicated to the 70th Anniversary of the National
Academy of Sciences of the Republic of Armenia.
Preliminary date: 21-22 October 2013
Duration: 2 days
Place: Yerevan, Armenia
Who may participate: Young Scientists (up to 35 years) held a Bachelor or higher degree.
The main scientific topics of the conference include molecular and cellular biology and
immunology as well as related and cross-linked fields of biomedical sciences.
Working language: English
Please, send your abstract and registration form to the conference@mb.sci.am e-mail address.
Abstracts review will be done by the International Scientific Committee.
Registration form and abstract preparation instructions are available on www.molbiol.sci.am.

