Инструкции за участниците с постер или доклад в Осми Фармацевтичен
бизнес форум „Фармацевти и лекари - обединени в подкрепа на
пациента“



Инструкции за оформянето на абстракта и примерен абстракт участниците
могат да свалят след предварителна регистрация в сайта conferences.muvarna.bg (приемат се абстракти само на английски език)



Прикаченият файл се оформя по следния модел:
Title
Title should be concise but descriptive. The title should be written in capital letters in Bold
style.
Author's names, primary affiliation
Fill in the full first and last name of the author/s and the rest of the required
metadata – name of Department, name of Faculty, Name of University or institution. If the
authors are from different institutions, a superscript written in arabic numerals is placed
after the names. The names of the authors should be written in Bold style. The required
metadata should be written in Italic style on a new line.
Abstract
The abstract must be no longer, than 250 words summarizing the essential new information
communicated. The text of the structured abstract should contain the following four
sections: Introduction, Aim, Materials and Methods, Results and Conclusion, which should
be written in Bold style.
Keywords
Please supply up to 6 keywords in English that respond the content of the paper. It is
recommended to consider the subject headings of Index Medicus. The Keywords should
be written in Italic style.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ:

 Устните доклади и постерните презентации трябва да се приготвят под формата на
PowerPoint презентация, като се спазят следните изисквания:
1. Доклади: Максималната продължителност на устното представяне е 10 минути!

 Докладът трябва да съдържа следната информация:
o
o
o
o


o
o
o
o

Заглавие, автори и увод;
Материали и методи;
Резултати;
Изводи.
2. Постери: Максималната продължителност на устното представяне е 4 минути!
Постерът трябва да съдържа не повече от 4 слайда, със следната информация:
Заглавие, автори и увод;
Материали и методи;
Резултати;
Изводи.

 При подаване на презентациите, в името на всеки файл трябва да присъстват двете
имена на презентиращия автор.
Абстрактите на участниците ще бъдат публикувани в приложение на Scripta scientifica
pharmaceutica.

