International Young Scientists School
On May 26-June 08, 2014 the Institute of Molecular Biology NAS RA and Armenian
Association of Molecular & Cellular Biology and Immunology is organizing the International
Young Scientists School “Molecular and Cellular Bases of Host-Microbes Interactions:
Genomics and Sequencing”.
The course will be conducted in English by the prominent scientists in the areas of molecular
and cellular biology, microbiology and immunology from the Swiss Federal Institute of
Technology (Switzerland), California Institute of Technology (USA), University of California of
San Diego (USA), University of Chicago (USA), and Cornell University (USA) as well as from
the Institute of Molecular Biology NAS RA.
Upon completion the course all participants will receive certificates of achievement.
To apply for participation in the course you should send your CV to course@mb.sci.am
Deadline for application is May 10, 2014. Fifty (50) full time places are available for the course.
Selection will be based on evaluation of applicants' CVs. Selected applicants will be notified by
email. Participation fee is 1000 AMD.
For more detailed information please download PRELIMINARY
(http://www.molbiol.sci.am/Anouns/prelim_agenda.pdf ) of the course.
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ինստիտուտի, Չիկագոյի, Կալիֆորնիայի և Կորնելի համալսարանների (ԱՄՆ),
ինչպես նաև ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի մոլեկուլային և
բջջային կենսաբանության, մանրէաբանության և իմունաբանության բնագավառում
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էլ. հասցեին: Մասնակիցների թիվը

սահմանափակված է 50-ով, և ընտրությունը կկատարվի ինքնակենսագրության մեջ
ներկայացված
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կտեղեկացվեն էլ. փոստով: Մասնակցության վճարը կազմում է 1000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք ներբեռնել դպրոցի ՆԱԽՆԱԿԱՆ
ՕՐԱԿԱՐԳԸ (http://www.molbiol.sci.am/Anouns/prelim_agenda.pdf )::

Международная школа молодых ученых
Институт молекулярной биологии НАН РА и Армянская ассоциация молекулярноклеточной биологии и иммунологии с 26-ого мая по 08-е июня 2014г. организуют
международную школу молодыx ученыx “Молекулярные и клеточные основы
взаимодействия микробов с организмом хозяина: геномика и секвенирование”.
Лекции будут проводиться на английском языке ведущими учеными в области
молекулярной и клеточной биологии, микробиологии и иммунологии из Федеральной
политехнической школы (Швейцария), Калифорнийского технологического института,
Чикагского, Калифорнийского и Корнельского университетов (США), а также Института
молекулярной биологии НАН РА.
По окончании школы участники получат соответствующие сертификаты.
Для регистрации необходимо отправить резюме на адрес эл. почты course@mb.sci.am до
10-ого мая 2014 г. Количество участников ограничено. Отбор участников (макс. 50
человек) будет проведен на основе резюме. Регистационный взнос для участия составляет
1000 драм.
Для получения более подробной информации загрузите ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ школы (http://www.molbiol.sci.am/Anouns/prelim_agenda.pdf).

