Stimați Colegi,
Vă invităm să participați la manifestarea

INTERNATIONAL CONFERENCE

PATHOBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF TUMORS

organizată de
Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj Napoca
sub egida OECI,
Divizia Română a IAP
şi Societatea Română de Anatomie Patologică,
care va avea loc în perioada
28‐30 Aprilie 2010
în Amfiteatrul Ion Chiricuță al Institutului Oncologic Cluj Napoca.

Manifestarea va fi creditată cu credite EMC. Înscierea se face electronic, prin
trimiterea formularului de înscriere completat pe adresa de email
registration@iocn.ro. Formularul de înscriere este disponibil pe sit‐ul Institutului
Oncologic Cluj, la adresa www.iocn.ro.
În cazul înscrierii până la data de 15 aprilie 2010, taxa de participare este de 290 RON
pentru medicii primari şi specialişti, şi de 75 RON pentru medicii rezidenți. După
această dată, sau în cazul înscrierii “on site”, taxa este de 400 RON pentru medicii
primari şi specialişti, şi de 100 RON pentru medicii rezidenți. Studenții beneficiază de
gratuitate, cu condiția înscierii la adresa indicată.
Taxa se poate achita în contul RO62BTRL01301205T62744XX, deschis la Banca
Transilvania.
Vă informăm că puteți trimite lucrări, care se vor prezenta în sesiunea specială de
postere. În acest scop vă rugăm sa trimiteți rezumatul lucrărilor pe adresa de email:
abstract@iocn.ro, după înscriere şi achitarea taxei de participare.
Rezumatul trebuie să fie redactat în limba engleză, în Word, Times New Roman, cu
caractere de 10, iar textul nu trebuie să depăşească 300 cuvinte (conform modelului
prezentat pe site‐ul www.iocn.ro ).
Toate rezumatele acceptate de către Comitetul Ştiințific vor fi publicate în suplimentul
revistei Institutului Oncologic Cluj “Biology and Therapy of Cancer Cell”
(www.btccjournal.com ), Vol 2, Nr. 3 / 2010. Revista se află în proces de acreditare
CNCSIS şi ISI.
Data limită de trimitere a rezumatelor este 15 aprilie 2010. Rezumatele trimise după
această dată nu vor putea fi publicate în revistă.
Lucrările vor fi prezentate în 3 sesiuni speciale de postere comentate. Posterul trebuie
să nu depăşească dimensiunile de 90/120 cm şi trebuie să fie efectuat în format tip
Portrait.
Detalii suplimentare cu privire la desfăşurarea evenimentului ştiințific se găsesc pe
site‐ul www.iocn.ro, la rubrica “Noutăți”.

Vă aşteptăm cu drag,
Comitetul de Organizare

