HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ III. ULUSLARARASI
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ SİMPOZYUMU
9-11 Eylül 1986 Ankara - TÜRKİYE
İki senede bir düzenlenmek le
olan «Uluslararası Farmasötik Teknoloji Simpozyumu »'nun üçüncüsü
9-11 Eylül tarihleri arasında yapı
lacaktır. Bu simpozyumu n konusu
«Biyoyararlanım
ve Farmasötik
Parametrele rin Değerlendirilmesi»
olarak saptanmıştır.

Son 20-25 yıldır Farmasötik
Teknoloji araştırmalarında üzerinde en çok durulan konulardan biri
biyoyararlanım ve biyolojik eşde
ğerliliktir. Hatta konu
akademik
kuruluşlarda
araştırma ve temel
öğreti konusu olmaktan çıkıp, ilaç
şekilleri planlama ve formülas yonu
yapan meslek mensuplarının, yapımcıların, sanayicilerin ve ilaç kalite kontrolcüler inin
devamlı ve
çalışma alanına girmiştir.
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Bu simpozyumd a «Bir ilaç şe k
linin dissolüsyonu, biyoyararlanı
mı ve eş değerliliği na sıl araştırılır,
bulgular nedir, ne anlatır, nas ıl
değerlendirilir, günümüzde bu ko·
nulardaki çalışmalar nasıl ve hangi yöntemler kullanılarak yapıl·
maktadır» gibi konular işlenecek·
tir. Simpozyumd a yapılacak konuşmaların
başlıkları ve değişik
ülkelerden davet edilen konuşma
cılar II. duyuru ile
sizlere daha
detaylı olarak duyurulacaktır.
Simpozyumu n Birinci bölümü
davetli konuşmacıların simpozyum
konusu üzerinde yapacakları «Konuşmalar»dan, ikinci bölümü «Poster Tebliğler»den, üçüncü bölümü,
ilaç, analitik ve tıbbi cihaz firmalarının katılacağı «İLAÇ-86» sergisinden oluşacaktır.
Simpozyum
sonrası 12-13-14 Eylül 1986 ise dördüncü bölümü teşkil edecek ve Göreme, Ürgüp (Kapadokya) gezisinden meydana gelecektir.
Simpozyumu n dili İngilizce ve
Türkçedir.
İngilizce - Türkçe ve
Türkçe - İngilizce anında çeviri yapılacaktır.
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ücreti «H.lJ.
Tek·
III.
3l
ile
noloji Simpozyurnu » kaydı
kadar «Yapı
Ocak 1986 tarihine
Kredi Bankası Hacettepe Şubesi
Ankara» nezdindeki 9738-6» numaralı hesaba havale ettirilerek sim·
pozyurna kayıt olunabilir. Bu ücrete bütün dökümanlar, kokteyller,
çay servisleri ve öğle yemekleri da10.000 TL.

kayıt

Uluslararası

hildir.
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