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УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,
За нас е чест да Ви информираме за наближаващия 7-ми
Международен Конгрес по Медицински Науки за студенти и млади лекари
(ICMS’08), който ще се проведе на 8 - 11 Май 2008 в зала „Aula Maxima” на
Университетска болница „Св. Екатерина”.
Международният Конгрес по Медицински Науки за студенти и млади
лекари е едно от най-значимите постижения на Асоциацията на студентите
-медици в България. Той е наследник на Националната Студентска Научна
Сесия с международно участие, провежда се ежегодно и е с медицинска
тематика.
В последните години конгресът спечели репутацията на най-голямата
и най-перспективна конференция от този вид в цяла Източна Европа.
В него вземат участие студенти, специализанти и докторанти по
медицина, фармация, стоматология, здравен мениджмънт и други медикобиологични специалности, както и млади лекари. Общият им брой
последната година надхвърли 300, а регистрираните участници тази година
са над 350. Всеки участник или работна група представя свои проучвания
и разработки в различни области и се състезава със своите колеги. Могат
да се изявят представители от цялата страна и чужбина, а участието се
счита за научна публикация. Тази инициатива е един стимул за всеки
бъдещ изследовател, един тласък към нови идеи и открития, една изява,
подпомагаща професионалната реализация на всеки участник.
Патрон на научния форум е Ректорът на МУ – София, чл. кор. проф.
д-р Владимир Овчаров. Гости на събитието ще бъдат редица представители
на академичната общност на МУ – София, както и чуждестранни
преподаватели – лектори.
Конгресът е част от Европейската програма за равни права “All different – all equal”. Събитието традиционно е отразено в BTV, в. Стандарт, БНТ,
Теливизия „Здраве” и други печатни и електронни медии.
Вярваме, че ще проявите интерес и ще вземете участие в едно от
най-значимите научни събития за Медицински Университет - София и
Медицински Факултет.
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С уважение,

Борис Младенов,
председател на АСМБ-София

