
 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

 

თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა 
 

 

პატივცემულო კოლეგებო! 
 

2016 წლის 19-20 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: “თანამედროვე საინჟინრო 

ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. 

 
გიწვევთ კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად! 

 

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებებია: 
 

1. გარემოს დაცვა და ნარჩენების მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიები; 

2. თანამედროვე ქიმიური, ფარმაცევტული და ბიოტექნოლოგიები; 

3. თანამედროვე სასურსათო ტექნოლოგიები და სურსათის უვნებლობა; 

4. მსუბუქი და ტექსტილის ნაკეთობათა ტექნოლოგიები და მასალები; 

5. გამოყენებითი დიზაინი, კულტურა და ხელოვნება; 

6. გამოყენებითი ეკოლოგია და აგროეკოლოგია; 

7. საინჟინრო დარგების ეკონომიკა, მენეჯმენტი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 

 

კონფერენციის ჩატარების ადგილი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საქართველო, ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №59. 

კონფერენციის ჩატარების დრო -  2016 წელი, 19-20 მაისი. 

კონფერენციის სამუშაო ენა - ქართული, ინგლისური, რუსული. 

  

კონფერენციაში მონაწილეობისათვის საჭიროა 

 2016 წლის 22 თებერვლამდე წარმოადგინოთ: 
 

-   სტატიის ტექსტის ელექტრონული ვერსია; 

- სარეგისტრაციო ბარათის ელექტრონული ვერსია (თანდართული ფორმით); 

- საორგანიზაციო ხარჯებისათვის თანხის გადახდის ქვითარი (ან მისი ელექტ. ასლი). 

 

ყურადღება! სტატიისა  და სარეგისტრაციო ბარათის ელექტრონული ვერსია იგზავნება წინასწარ 

ელექტრონული ფოსტით. ერთი კვირის განმავლობაში ავტორი ღებულობს შეტყობინებას  

სტატიის მიღების შესახებ, რის შემდეგაც ავტორი აგზავნის საორგანიზაციო შენატანის ქვითრის 

ასლს (pdf-ფორმატში). ორივე ფაილს (სტატიას და ქვითარის ასლს) უნდა ერქვას პირველი 

ავტორის გვარი და სექციის ნომერი (მაგ. abesadze-5). 
 

საკონტაქტო პირები: 

  მაია გრძელიძე - აწსუ-ს საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი.  

                                      (0431) 22-03-33,  577-31-59-01                                

ციცინო თურქაძე - კონფერენციის სწავლული მდივანი.   

  (0431) 23-28-39,  593-93-18-34, 599-27-69-03                                    
            E-mail: kutaisi2012@yahoo.com  

mailto:kutaisi2012@yahoo.com


          საორგანიზაციო შენატანი - 30 ლარი. 

საორგანიზაციო შენატანი ფარავს შემდეგ ხარჯებს: 

 სატრანსპორტო მომსახურება; 

 სასტუმროში ადგილების დაჯავშვნის მომსახურება; 

 ტექნიკური საშუალებების გამოყენება; 

 მოხსენებათა კრებული (ერთ სტატიაზე 1 ცალი); 

 კულტურული პროგრამა; 

 საორგანიზაციო კომიტეტის მუშაობა. 

საორგანიზაციო შენატანი არ ითვალისწინებს ბანკეტის ხარჯებს. ბანკეტში მონაწილეობის მსურველთა 

ჩაწერა და შესაბამისი თანხის გადახდა (35 ლარი) იწარმოებს კონფერენციის გახსნის დღეს ადგილზე 

რეგისტრაციის დროს.  

საბანკო რეკვიზიტები 
საორგანიზაციო შენატანი უნდა გადაირიცხოს შემდეგ  საბანკო ანგარიშზე: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
მოთხოვნების დარღვევით გაფორმებული, კონფერენციის თემატიკის შეუსაბამო  ან სორგანიზაციო 

შენატანის ქვითრის გარეშე წარმოდგენილი სტატიები პუბლიკაციისათვის არ განიხილება. 

 

მოთხოვნები სტატიის გაფორმებისათვის 

 სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატზე ტექსტურ რედაქტორ Word-ში; 
 სტატიის ფაილს უნდა ერქვას პირველი ავტორის გვარი, აუცილებელია სექციის ნომერის 

მითითება (მაგ. abesadze-5). 

 არეები: ზედა – 20 მმ; მარცხენა – 30 მმ; მარჯვენა -20 მმ; ქვედა - 20მმ. 

 გამოყენებული შრიფტი: ქართული სტატიისათვის sylfaen. რუსული და ინგლისური სტატიებისთვის 

Times New Roman. სტრიქონთაშორისი ინტერვალი-1,5; 

 სტატიაში ფორმულები აკრებილი უნდა იყოს ფორმულების რედაქტორ Equation-ში; 

 ნახაზები და საილუსტრაციო მასალები ტექსტში ჩასმულიუნდა იყოს JPEG ან BMP ფორმატით; 

 პირველ სტრიქონზე უნდა დაიბეჭდოს სტატიის სათაური (14 Pt, Bold); 

 სტრიქონის გამოტოვებით - ავტორ(ებ)ის გვარი და ინიციალები (13 Pt, Bold) ; 

 მომდევნო სტრიქონზე ორგანიზაციის სრული დასახელება (12 Pt, Bold, სტატიაში სხვადასხვა 

ორგანიზაციების მონაწილეობის შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იქნას აღნიშვნა*); 

 სტრიქონის გამოტოვებით - სტატიის მოკლე ანოტაცია (10 Pt, დახრილი შრიფტით, არაუმეტეს 500 

სიმბოლოსი); 

 სტრიქონის გამოტოვებით სტატიის შინაარსი (12 Pt);  

 ორი სტრიქონის გამოტოვებით - გამოყენებული ლიტერატურა* (10 Pt); 

 ორი სტრიქონის გამოტოვებით - რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (10 Pt,  არაუმეტეს 1000 სიმბოლოსი); 

 სტატიის მოცულობა 3-4 გვერდი; 

 ერთი ავტორის მიერ წარმოდგენილი სტატიების რაოდენობა არა უმეტეს 2-სა; 

 

* ლიტერატურის გაფორმება: წიგნების ან მონოგრაფიების გაფორმებისას უნდა მიეთითოს: ავტორის 

(ავტორების) გვარი და ინიციალები; წიგნის ან მონოგრაფიის დასახელება; გამოცემის ადგილი; 

გამომცემლობის დასახელება; გამოცემის წელი, გვერდების რაოდენობა. სამეცნიერო ნაშრომის 

გაფორმებისას უნდა მიეთითოს: ავტორის (ავტორების) გვარი და ინიციალები; ნაშრომის დასახელება; 

ორი დახრილი ხაზი; ჟურნალის (კონფერენციის, კონგრესის და ა.შ.) დასახელება; პუბლიკაციის ადგილი; 

გამოცემის წელი; ჟურნალის (ტომის) ნომერი, გვერდები. 

      

 

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა 

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში; 

ბანკის კოდი - TRESGE22 

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 7 0905 7267 

ორგანიზაციული კოდი -  32 04 05 07 01 

გადახდის ქვითარში აუცილებელია მიეთითოს  – "საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის 
კონფერენციისათვის" და პირველი ავტორის გვარი. 

 



სარეგისტრაციო ბარათი 

(ნიმუში) 
 

პირველი ავტორის გვარი და სახელი  

სამუშაო ადგილი  

თანამდებობა და სამეცნიერო წოდება  

მოხსენების დასახელება  

ტელეფონი  

E-mail  

კონფერენციაში მონაწილეობის ფორმა: • დასწრებული                 • დაუსწრებელი  

(საჭირო შემოხაზეთ) 

გესაჭიროებათ თუ არა სასტუმრო? 

მიუთითეთ დღეების ხანგრძლივობა  

(რიცხვი და თვე) 

 

 

 

 

კონფერენციის შესახებ სრული ინფორმაცია განთავსებულია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე www.atsu.edu.ge 


