
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  
 

 
 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ი.ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო 

ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი 

 

 

 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან  100  წლისთავისადმი 

 

აკადემიკოს ი.ჟორდანიას დაბადების 90 წლისთავისადმი 

 

მიძღვნილი 
 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 
 

 

საქართველოს ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების და  

რეგიონების საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივები 

 
 

 

 

 

 

17-18 ნოემბერი 2021 წელი  



1.  მინერალური რესურსების რაციონალური გამოყენების პრობლემები და პერსპექტივები; 

2. განახლებადი და ალტერნატიული ენერგორესურსების განვითარებისა და 

ენერგოეფექტურობის პრობლემები; 

3. მიწის რესურსების რაციონალური გამოყენების პრობლემები; 

4. წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენების პრობლემები; 

5. ტყეების მდგრადი განვითარების თავისებურებანი; 

6. სამუშაო ძალის კვლავწარმოებისა და რაციონალური გამოყენების რეგიონული 

თავისებურებანი; 

7. ბუნებრივი რესურსები და საწარმოო ძალები, როგორც ქვეყნის სივრცითი მოწყობის 

საბაზისო შემადგენელი; 

8. ინტეგრალური რესურსები; 

9. რესურსების შეფასების მეთოდოლოგიის სრულყოფის საკითხები; 

10. რეგიონის მდგრადი განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები; 

11. ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების გამოყენების შესაძლებლობები COVID-19-ის 

ეფექტურ მართვაში. 

სამეცნიერო-საორგანიზაციო კომიტეტი:  

თავმჯდომარე: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა 

კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი, პროფესორი დავით გურგენიძე. 

ავმჯდომარის მოადგილეები:  

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, ტ.მ.დ, ზურაბ გასიტაშვილი, 

ცენტრის დირექტორი, ტ.მ.დ. ზურაბ ლომსაძე, 

ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ე.ა.დ. ნოდარ გრძელიშვილი. 

წევრები: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, 

        ე.მ.დ.,  ნოდარ ჭითანავა 

        ტ.მ.კ., ოთარ ფარესიშვილი 

        გ.მ.მ.დ., გიორგი მაღალაშვილი 

        ფ.მ.კ.,  გივი თალაკვაძე 

კონფერენცია ჩატარდება 2021 წლის 17-18 ნოემბერს  

კონფერენციის თემატიკა: 



კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ი.ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი 

რესურსების შემსწავლელი ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ნოდარ გრძელიშვილი   

e-mail: regioni.ge@yahoo.com;   mob.: 599 90 32 02. 

                

კონფერენციის ჩატარების ადგილი, ვადები და პირობები: 

 

1. ნაშრომი წარმოდგენილ უნდა იყოს Word-ში, Sylfaen-ში, შრიფტის ზომა 11, 

ინტერვალი სტრიქონებს შორის - 1,5, ველების დაშორება მარჯვენა-მარცხენა მხარეს - 2 

და 2 სმ. ზედა და ქვედა - 2.5 სმ. თითოეული გვერდი უნდა დაინომროს ქვედა 

მარჯვენა მხარეს. 

2. ტექსტი უნდა იყოს აკრეფილი გადატანების გარეშე, ხოლო ცხრილები გადაყვანილი 

JPEG-ში. ასევე, ტექსტს უნდა ერთვოდეს გამოყენებული ლიტერატურის სია. 

3. ნაშრომის მოცულობა გამოყენებულ ლიტერატურასთან და ანოტაციასთან ერთად არ 

უნდა აღემატებოდეს 10 გვერდს. 

4. სატიტულო ფურცელზე მითითებული უნდა იყოს ავტორის სახელი, გვარი,

 სამეცნიერო ხარისხი, თანამდებობა, საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, ელფოსტა). 

5. ნაშრომს უნდა ახლდეს საკვანძო სიტყვები მაქს.5 სიტყვა; ანოტაცია ქართულ და

 ინგლისურ ენებზე, მოცულობით 120-150 სიტყვა, აკრეფილი შესაბამისად Sylfaen-ში,

 შრიფტის ზომა 11. 

6. თანამომხსენებელი მაქსიმუმ ორი. 

7. ნაშრომის ელექტრონული ვერსია წარმოდგენილ უნდა იქნეს მისამართზე:  

z.lomsadze@gtu.ge; regioni.ge@yahoo.com 2021 წლის  1 ნოემბრამდე. 

8. მოთხოვნების დარღვევით შესრულებული ნაშრომი არ განიხილება. 9. კონფერენცია 

ჩატარდება შერეული ფორმატით: 

- პირველი დღე (17.11.2021 წ.). გახსნა - 1100 სთ-ზე, სტუ-ს ადმინისტრაციული 

კორპუსის მე-3 სართულზე, გ ნიკოლაძის სახ. დარბაზში,  მისამართი: კოსტავას ქ. 77.  

- მეორე დღე (18.11.2021 წ.). დასაწყისი - 11 00 სთ-ზე პროგრამა Zoom-ის პლატფორმაზე. 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფს. 

mailto:regioni.ge@yahoo.com

