ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС 2017

‹‹ИНДУСТРИЯ – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - ОБРАЗОВАНИЕ››
Октомври 13-14, 2017 @ Технически Университет - Варна
Интердисциплинарният Център за приложни технологии, свързани със здравето към Научноизследователския
институт, кани академичната общност, докторанти, иновативните бизнес среди и организациите с предмет на
дейност в областта на здравеопазването за участие в трети научен форум „Иновации и Бизнес“ 2017, който ще
се проведе на 13-14 Октомври в Технически Университет – Варна.
През 2017 година научният форум е с тематична насоченост към иновации и технологични решения в
индустрията, здравеопазването и образованието.
Във форума ще участват изявени учени от страната и чужбина, работещи в областта на превенцията и
лечението на заболявания свързани със стареенето на мозъка, рак на гърдата и др. Ще бъдат представени
разработки на технологии и услуги в помощ на здравето и иновативни технологии в образованието, базирани
на съвременни информационни и комуникационни технологии.
Участниците ще имат възможност да
 се запознаят с автори на върхови достижения и разработки,
 участват във формирането на колективи, който ще разработват научно-изследователски и научноприложни проекти, насочени към създаването на приложни технологии свързани със здравето,
 представят постер или демонстрират свои идеи и концепции за високотехнологични продукти,
както и да привлекат съмишленици и подкрепа за тяхната реализация,
 се свържат с представители на неправителствени организации, т.е. крайните потребители на високотехнологичните услуги и устройства,
 участват в кръгла маса „Иновации, технологии и образование за повишаване качеството на живот”
 получат обратна връзка от широк кръг специалисти (инженери, лекари, експерти),
 представят интересите си и споделят личен опит.
Желаещите да участват във форума могат да изпратят заявка не по‐късно от 20.09.2017 година на емайл:
ahc@tu‐varna.bg. Заявката е в свободен текст и трябва да уточнява вида на участието (презентация, постер или
демонстрация) и да включва заглавие, авторски колектив и резюме до 300 думи.
Работните езици са български и английски. Пълният текст на докладите да бъде изпратен до 2.10.2017г.
Докладите и разширените резюмета на демонстратори ще бъдат издадени в сборник доклади.
Регистрацията е безплатна. Капацитетът на залата е ограничен. Формите за подготвяне на доклад, постер, разширено
резюме на демонстратор са достъпни на уеб‐сайта на центъра (http://ahc.tu‐varna.bg/).
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