2012 წლის 9-12 ოქტომბერს ქ.თბილისში ტარდება საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია

”Tanamedrove satransporto teqnologiebi -xvalindeli
dRis transporti~

კონფერენციის ჩატარების ადგილი:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ადმინისტრაციული კორპუსი,
თბილისი 0175, კოსტავას ქ. 77
ვადები:
• 20-ივნისამდე - მოხსენების თეზისების მიღება
• 15-ივლისამდე - შეტყობინება მოხსენების შეტანის შესახებ კონფერენციის

პროგრამაში
• 10-სექტემბრამდე - მოსაწვევების დაგზავნა
• 15-სექტემბრამდე - მოხსენების სრული ტექსტის წარდგენა
განაცხადის რეგისტრირება

განთავსება

მონაწილეები განთავსდებიან ქ.თბილისის
სასტუმროებში
დაწვრილებითი ინფორმაცია სასტუმროს
შესახებ ...

სამუშაო ენები
•
•

ქართული
ინგლისური

•

რუსული
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კონფერენციის ორგანიზატორები:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველოს საინჟინრო აკადემია
საქართველოს რკინიგზა
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
საქართველოს გზების დეპარტამენტი

Designed by EMD & IA

კონფერენციის თავმჯდომარე
პროფ. არჩილ ფრანგიშვილი, საქართველო
კონფერენციის თანათავმჯდომარეები
პროფ. ზურაბ გასიტაშვილი, საქართველო
პროფ. ალექსანდრე სლადკოვსკი, პოლონეთი
პროფ. გიორგი თუმანიშვილი, საქართველო
კონფერენციის სავარაუდო თემატიკა:
•

რკინიგზის ტრანსპორტის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები

•

საავტომობილო, საბაგირო, საზღვაო ტრანსპორტი და მილსადენები

•

დინამიკური და ტრიბოტექნიკური მოვლენები სტრანსპორტო და სამრეწველო დანიშნულების
მანქანებში

•

ეკიპაჟისა და გზის ურთიერთქმედება

•

მანქანების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა და მონიტორინგი

•

ხახუნის კვანძები, შემზეთი მასალები და ხახუნის მოდიფიკატორები

•

სატრანსპორტო ლოგისტიკა

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი:
პროფ. ზურაბ გასიტაშვილი, საქართველო (თავმჯდომარე)
პროფ. ოთარ გელაშვილი, საქართველო
პროფ. ანზორ შავგულიძე, საქართველო
პროფ. გიორგი თუმანიშვილი, საქართველო

კონფერენციის პროგრამული კომიტეტი:
პროფ. არჩილ ფრანგიშვილი, საქართველო
პროფ. დონატო ზანგანი, იტალია
პროფ. ზურაბ გასიტაშვილი, საქართველო
პროფ. სიმონ ივნიცკი, ინგლისი
პროფ. პოლ რიჩარდსი, ინგლისი
პროფ. ევგენი ბლოხინი, უკრაინა
პროფ. ვალეხ ბახშალიევი, აზერბაიჯანი
პროფ. სერგეი მიამლინი, უკრაინა
პროფ. ნოდარ დავითავილი, საქართველო
პროფ. თენგიზ ნადირაძე, საქართველო

მნიშვნელოვანი თარიღები
რეგისტრაცია და თეზისების გაგზავნა
Registration and submission of summarizes
თეზისების მიღების შეტყობინება

20 June 2012
15 July 2012

Full paper submission მოხსენების გაგზავნა

10 September 2012

კონფერენციაში მონაწილეობის ღირებულების გადახდა
Payment of the conference fee

15 September 2012

ყველა მოხსენება კონფერენციის მასალებში გამოქვეყნდება, შერჩეული
მოხსენებები გამოქვეყნდება საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში

კონფერენციაში მონაწილეობის ღირებულება
კონფერენციაში მონაწილეობა 260 ევრო (960 ლ)
კონფერენციაში თანმხლები პერსონის მონაწილეობა 200 ევრო (960 ლ)
CONFERENCE FEE
Participation in the conference 260 € (960 L)
Payment for an accompanying person 200 € (840 L)
(სტუდენტები და დოქტორანტები მონაწილეობას მიიღებენ შეღავათიანი გადასახადით 50 € =120 L)
გადასახადი შეიცავს:
გთხოვთ ფული გადმორიცხოთ ანგარიშზე:

Payment includes: full board, accommodation at a hotel, integration evening, drinks, publication costs,
participation in the conference, conference materials, coach travel, organisation costs.
Please transfer money to the account at Bank Śląski S.A. O / Katowice
IBAN PL 30 1050 1214 1000 0007 0000 8022, SWIFT: INGB PL PW
with postscript „Conference TP’11 – name and surname of participant

