Перше інформаційне повідомлення

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
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Від імені Оргкомітету запрошуємо вас взяти участь у XI Парнасівський конференції - Форумі
молодих учених "Біохімія та молекулярна біологія для інноваційної медицини". Конференція
організовується спільно Українським біохімічним товариством, Польським біохімічним
товариством та Товариством біохімії та молекулярної біології Ізраїлю за підтримки ЕЕВБ.
Конференція спрямована на заохочення молодих учених поділитися своїми ідеями та
досягненнями в галузі інноваційної медицини та інших аспектах біохімії, молекулярної та
клітинної біології.
Робоча мова конференції - англійська.
На конференції будуть представлені виступи запрошених видатних іноземних вчених (дві
пленарні та три головні лекції), 27 усних презентацій молодих науковців з Польщі, Ізраїлю та
України, а також відкриті постерні презентації. Переможцям серед портерних презентацій буде
запропоновано зробити 5-ти хвилинні доповіді.
Тези доповідей будуть опубліковані в спеціальному випуску Українського біохімічного
журналу (ЇЖІ).
Для більш детальної інформації та реєстрації просимо звертатись на сайт конференції за
посиланням: http://pamas.bioinfo.org.ua.
Термін реєстрації та подання тез до 15 червня.
Реєстраційний внесок:

Іноземні учасники: до 35 та 35 років виповнюється у 2018 році - 50 євро; інші - 75 євро.
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Українські учасники: члени Українського біохімічного товариства до 35 та 35 років виповнюється
у 2018 році - 900 грн, інші -1500 грн.
Реєстраційний внесок включає:
пакет матеріалів, програму, спеціальний випуск
Українського біохімічного журналу, Сертифікат учасника конференції, дружню вечерю,
Кава-брейки.
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XI Parnas Conference Young Scientists Forum

Biochemistry and Molecular Biology for Innovative Medicine
Kyiv, Ukraine 3-5-September 2018

The XI Parnas Conference is jointly organized by three societies:
- Ukrainian Biochemical Society
- Polish Biochemical Society
- Israel Society for Biochemistry and Molecular Biology
with the FEBS generous support as a FEBS 3+ Meeting.
The conference is aimed at encouraging especially young scientists to share their ideas and
achievements in innovative medicine and all other aspects of molecular biology. It will be held in
Kyiv - the Capital of Ukraine, one of the oldest cities of Europe.
The Conference will consist of presentations by Invited two Prominent Lecturers, Three Keynote
Speakers, 27 oral presentations by selected young scientists from Poland, Israel and Ukraine as well
as open poster sessions.
For the conference programme, registration details and further information, please visit the
conference website:

http://parnas.bio1nfo.org.ua

