
2018 წლის 3 ოქტომბერს, არქიტექტურის საერთაშორისო კვირეულის 

ფარგლებში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, 

ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ჩატარდება პირველი საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თემაზე:  

„მწვანე არქიტექტურა და მშენებლობა, როგორც ინტეგრირებული აზროვნების 

პროცესი“. 

სლოგანი:  

 „მწვანე არქიტექტურა მდგრადი მომავალი“ 

კონფერენციის მიზანი და ამოცანა:  

მიზანი: მწვანე არქიტექტურისა და საინჟინრო–სამშენებლო ტექნოლოგიების 

უახლესი ტენდენციებისადა მათი დანერგვის ვექტორების განსაზღვრა 

არქიტექტურულ–შემოქმედებით, საინჟინრო–სამშენებლო და სასწავლო–აკადემიურ 

სივრცეში. 

ამოცანა: არქიტექტურულ–სამშენებლო დარგის სპეციალისტების, 

სტუდენტების, სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლების მოღვაწეობის 

ხელშეწყობას მწვანე არქიტექტურის განვითარების კუთხით,  რაც თავის მხრივ 

გაზრდის ანტროპოგენული სივრცის ხარისხს და შეამცირებს ან აღმოფხვრის 

უარყოფით გავლენას ბუნებრივ გარემოზე. 

კონფერენციის ორგანიზატორები:  

1.  შპს ახალი ტექნოლოგიების ცენტრი; 

2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არიტექტურის, ურბანისტიკის და 

დიზაინის ფაკულტეტი; 

3. საქართველოს არქიტექტორთა კავშირი. 

4. ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგიის პრობლემების შემსწავლელი სასწავლო 

სამეცნიერო ცენტრი; 

5. არქიტექტურული განათლების ხელშემწყობი და სამეცნიერო კვლევითი და 

საპროექტო ცენტრი; 

 

ჩატარების ადგილი. 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 

დიზაინის ფაკულტეტი. მდგრადი განვითარების არქიტექტურის ლაბორატორია (403 

ც ოთახი) 



მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას №68საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის I C 

ბლოკი 

ჩატარების თარიღი 

2018 წლის 3 ოქტომბერი 10 საათი.  

მონაწილეთა რეგისტრაცია: 9.30 სთ. 

სამუშაო გეგმა 

კონფერენციაზე მოსმენილი იქნება როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი 

მომხსენებლის გამოსვლები.  

მომხსენებელი ვალდებულია წარმოადგინოს  თეზისები (ქართულ და ინგლისურ 

ენაზე) 2018 წლის 20 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტის მეილზე: imnadzenino@gmail.com. 

თეზისები და კონფერენციის განრიგი განთავსდება სტუ–ს არქიტექტურის, 

ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ვებგვერდზე 

http://gtu.ge/Arch/Science_Creativity/Research_Topics/Conferences-.php 

კონფერენციის პირველ ნაწილში მოსმენილი იქნება მოხსენებები.(მოხსენების 

საორიენტაციო დრო 15 წთ.) 

კონფერენციის მეორე ნაწილში გაიმართება დისკუსია ე. წ. მრგვალი მაგიდის 

ფორმატში.თითოეულ მოხსენებაზე დაიშვება არაუმეტეს 5 შეკითხვისა.შეკითხვებზე 

და დისკუსიებზე  გამოყოფილია 15-20 წთ. 

კონფერენციის შედეგი იქნება რეზოლუციის შემუშავება და დადგენილება, რომელიც 

გადაიგზავნება შესაბამის უწყისებში.  

კონფერენციის მასალების და თეზისების გამოქვეყნება. 

კონფერენციის  მასალები და თეზისები გამოქვეყნდება იმშემთხვევაშითუ  

წარმოდგენილი მასალა  შეესაბამება კონფერენციის მიზანს და გაფორმებული იქნება  

შემდეგი მოთხოვნების შესაბამისად: 

 

 

მოთხოვნები თეზისისგაფორმების მიმართ 
 

 ენე – ქართული, ინგლისური; 

 თეზისის ფაილი – MSWord (doc); 

 გვერდის ფორმატი – A4; 

mailto:imnadzenino@gmail.com
http://gtu.ge/Arch/Science_Creativity/Research_Topics/Conferences-.php


 ქართული შრიფტი – Sylfaen 

 ინგლისური შრიფტი – Times New Roman 

 შრიფტის ზომა – 12 

 ინტერვალი – 1.5 

 ტექსტის მინდორი – 20 

 ტექსტის მოცულობა – არაუმეტეს 300 სიტყვისა 

 

თეზისი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

 

თეზისის სტრუქტურა 
 

თეზისი უნდა მოიცავდეს შემდეგ პუნქტებს: 
 

 მოხსენების სათაური (ცენტრში) 

 ინფორმაცია ავტორზე ან ავტორებზე (სამეცნიერო ან აკადემიური ხარსხი, 

სამუშაო ადგილი, მისამართ, იმეილი) 

 

მოთხოვნები სტატიის გაფორმების მიმართ. 

 

 ენა – ქართული, ინგლისური 

 მოხსენების ტექსტის  ფაილი – MSWord (doc); 

 გვერდის ფორმატი – A4; 

 ქართული შრიფტი – Sylfaen 

 ინგლისური შრიფტი –Times New Roman 

 შრიფტის ზომა – 12  

 სტროფებს შორის ინტერვალი – 1.5 

 ტექსტის მინდორი – 30 მმ (მარცხნივ), 25 მმ (მარჯვნივ), 25 მმ (ზევით), 25 მმ 

(ქვევით) 

 ტექსტის საერთო მოცულობა – არანაკლებ 5 გვერდი.  

 

სტატიის სტრუქტურა 

 

 სტატიის სათაური – შრიფტი Sylfaen, ზომა – 14 პუნქტი, მუქი, მოხაზულობა – 

ჩვეულებრივი. 

 სტატიის ავტორი, ავტორები (სამეცნიერო ან აკადემიური ხარსხი, სამუშაო 

ადგილი)– ავტორები მიეთითება მისი ინიციალისა და გვარის მიხედვით. 

შრიფტი Sylfaen, ზომა – 10. ჩვეულებრივი მოხაზულობა – დახრილი, 

ინტერვალი – 1 

 მისამართ, ელ–ფოსტა – შრიფტი Sylfaen, ზომა – 10. ჩვეულებრივი 

მოხაზულობა – დახრილი, ინტერვალი – 1 



 საკვანძო სიტყვები – 5–7 სიტყვა, შრიფტი Sylfaen, ზომა – 10. ჩვეულებრივი 

მოხაზულობა – დახრილი, ინტერვალი – 1 

 ძირითადი ტექსტი – შრიფტი Sylfaen, ზომა – 12. ინტერვალი – 1.5 

 გამოყენებული ლიტერატურა – შრიფტი Sylfaen, ზომა – 10. ინტერვალი – 1 

 ანოტაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე – მოცულობა 100–150 სიტყვა, 

ქართული შრიფტი Sylfaen, ზომა – 10. ინტერვალი – 1; ინგლისური შრიფტი 

Times New Roman, ზომა – 10. ინტერვალი – 1. 

 

 

მოხსენებები და თეზისები უნდა გამოაგზავნოთ ელექტრონულად საორგანიზაციო 

კომიტეტში შემდეგ მისამართზე: imnadzenino@gmail.com 

 

 

თეზისები უნდა გამოაგზავნოთ 20 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით. 

 

 

საორგანიზაციო კომიტეტი გისურვებთ წარმატებებს! 

 

 

 

mailto:imnadzenino@gmail.com

