საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან
85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია
ქიმია - მიღწევები და პერსპექტივები
20 ოქტომბერი, 2018 წ. თბილისი, საქართველო

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციული კორპუსი, 0175, თბილისი, კოსტავას ქ.77
კონფერენციის თემები:
 არაორგანული და კოორდინაციული ნაერთების ქიმია
 ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგია
 ანალიზური ქიმია და კვლევის ინსტრუმენტული მეთოდები
 ორგანული ქიმია
 ფიზიკური ქიმია
 ბიოქიმია, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ქიმია
 ბიოსამედიცინო პოლიმერების ქიმია
 ქიმიის ისტორია
 კვანტური ქიმია და მათემატიკური მოდელირება
 ქიმია და მედიცინა
 ფარმაცია და ფარმაკოქიმია
 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია
 მეტალურგია და მასალათმცოდნეობა
 ნანომასალები და ნანოტექნოლოგიები
 სწავლების მეთოდოლოგია

კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური, რუსული
მოხსენების ფორმა: ზეპირი, სტენდური
კონფერენციის მუშაობის გრაფიკი:
20 ოქტომბერი
10.00 – 11.00 - რეგისტრაცია
11.00 – 12.30 - კონფერენციის გახსნა. პლენარული მოხსენებები
12.30 - 13.00 - Coffe Break
13.00 – 15.30 - კონფერენციის სექციების მუშაობა
15.30 – 17.00 - პოსტერების განხილვა.
17.00 - 19.00 - ექსკურსია
19.00 – 22.00 - გალა-სადილი

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება კრებულის სახით (ISBN კოდით)
თეზისების/სტატიის წარდგენის ბოლო ვადაა 25.09.2018 წ.
თეზისები მიიღება ელექტრონულ ფოსტაზე: g.tsintsadze@gtu.ge
საკონტაქტო პირები:
მაია ცინცაძე

ტელ: (+995) 593 311 653

ნანა გელოვანი

ტელ: (+995) 593 160 319

თეზისის გაფორმების ინსტრუქცია:
ერთგვერდიანი თეზისები (ფაილი–.doc ან .docx, ფონტი–Sylfaen, ზომა–12,
დაშორება–No Spacing)

უნდა მომზადდეს შაბლონის

მიხედვით ანუ უნდა

შეიცავდეს ავტორ(ებ) ინიციალებს და გვარ(ებ)ს, სამუშაო ადგილ(ებ)ს და ელფოსტის

მისამართ(ებ)ს,

ქალაქსა

და

ქვეყანას,

და

ძირითად

ტექსტს.

ილუსტრაციები, ცხრილები და დამოწმებათა სია უნდა ჩაირთოს იმავე ფაილში.
სამეცნიერო ნაშრომის გაფორმების ინსტრუქცია:
A4 ფორმატის 5-8 გვერდი. ყველა არე – 2.0 სმ. ინტერვალი -1.0 შრიფტი 11,
რეზიუმე

ინგლისურად მოხსნების ბოლოს. შრიფტი: Sulfaen. რუსული და

ინგლისური ენებისათვის – Times New Roman. აბზაცი 1.25. საილუსტრაციო

მასალა (ნახაზები, დიაგრამები, გრაფიკები, ფოტო მასალა) წარმოდგენილი უნდა
იქნას -MS Word-ით.
ნაშრომის ტექსტის სტრუქტურა (შემდეგი თანმიმდევრობით):
-

ნაშრომის სათაური;

-

გვარი, სახელი;

-

სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება;

-

აბსტრაქტი;

-

საკვანძო სიტყვები;

-

ძირითადი ტექსტი;

-

გამოყენებული ლიტერატურა;

-

ნაშრომის სათაური ინგლისურ ენაზე;

-

გვარი, სახელი ინგლისურ ენაზე;

-

რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (100-150 სიტყვა).

კონფერენციაში მონაწილეობის მოსაკრებელი შეადგენს 50 ლარს, უცხოელებისთვის 80
დოლარს.
ეროვნულ ვალუტაში ჩარიცხვისათვის (GEL):
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში:
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 708977259
ბანკის დასახელება -სახელმწიფო ხაზინა;
ბანკის კოდი -TRESGE22;
დანიშნულება- 262
უცხოურ ვალუტაში ჩარიცხვისათვის (USD):
Intermediary:
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA
SWIFT CODE: FRNYUS33
ACC:021087992 GEORG
Beneficiary’s bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE : BNLNGE22
Beneficiary: LEPL GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY (vial code: 799780082)
IBAN: GE65NB0331100001150207

უცხოურ ვალუტაში ჩარიცხვისათვის (EUR):
Intermediary:
DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE
SWIFT CODE: MARKDEFF
ACC: 5040040060
Beneficiary’s bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: LEPL GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY (vial code: 799780082)
IBAN: GE65NB0331100001150207

სარეგისტრაციო მოსაკრებელში არ შედის ექსკურსიის და ბანკეტის თანხა

