
ქართული-პოლონურ სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

”სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”

პატვიცემულო კოლეგებო,

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი
სილეზიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

საქართველოს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
საქართველოს მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის

მარაბდა-კარწახის რკინიგზა

2016 წლის 12 – 14 ოქტომბერს ატარებენ სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენციას

”სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”

კონფერენციის სამუშაო თემები:
 სარკინიგზო, საავტომობილო, საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტის თანამედროვე

მდგომარეობა, პრობლემები და განვითარების ტენდენციები;
 მილსადენები, საბაგირო გზები და სამრეწველო ტრანსპორტი;
 მუნიციპალური და ველოსიპედური ტრანსპორტი;
 ინტერმოდალური, მულტიმოდალური და კომბინირებული გადაზიდვები;
 სატრანსპორტო ლოგისტიკა, ტრანსპორტის მენეჯმენტისა და ეკონომიკის პრობლემები;
 სატრანსპორტო საშუალებების წარმოების პერსპექტივები;
 დინამიკური მოვლენები სატრანსპორტო და სამრეწველო დანიშნულების მანქანებში;
 მანქანების დიაგნოსტიკა, მონიტორინგი, ტექნიკური მდგომარეობა და სერვისი;
 მასალათმცოდნეობა, ფრიქციული და ანტიფრქციული, საკონსტრუქციო და საექსპლუატაციო

მასალები;
 ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემები;
 ერგონომიკა და ეკოლოგიის საკითხები ტრანსპორტზე;
 სატრანსპორტო კანონმდებლობა, საკადრო და საგანმანათლებლო პოლიტიკა ტრანსპორტზე.

მნიშვნელოვანი თარიღები:

მოხსენებების თეზისების მიღება და რეგისტრაცია 20 ივნისი 2016 წ.
მომხსენებლებისათვის თეზისების მიღების
დასტურის შეტყობინება 15 ივლისი 2016 წ.
მოხსენებების სრული ტექსტის წარდგენა 15 სექტემბერი 2016 წ.
კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის საფასურის გადახდა 20 სექტემბერი 2016 წ.
კონფერენციის ჩატარების ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქ.თბილისი,
მ.კოსტავას ქ.№77.
კონფერენციის ჩატარების დრო: 12-14 ოქტომბერი, 2016 წელი.
კონფერენციის სამუშაო ენა: ინგლისური, ქართული, პოლონური, რუსული.
კონფერენციის მონაწილეებს გადაეცემათ კონფერენციის შრომების კრებული.



რეგისტრაცია: რეგისტრაციისათვის გამოგზავნეთ სარეგისტრაციო ბარათი ელექტრონულ
მისამართზე: geogtu16@gmail.com შემდეგი მონაცემებით:

სარეგისტრაციო ბარათი

პირველი ავტორის გვარი,სახელი

სამუშაო ადგილი

თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება

მოხსენების დასახელება

პრეზენტაციის ფორმა (ხაზი გაუსვით):
ზეპირი, პოსტერული, პრეზენტაციის გარეშე

ტელეფონი, ელ-ფოსტა:

საორგანიზაციო კომიტეტი

საქართველოს მხრიდან პოლონეთის მხრიდან
ოთარ გელაშვილი (თავმჯდომარე) ეჟი მარგელევიჩი (თანათავმჯდომარე)
გივი გოლეთიანი
თამაზ ნატრიაშვილი
გიორგი თავაძე
ოლეგ ბიჭიაშვილი
ნათია ბუთხუზი

კშიშტოფ კრავეცი
იან ფილიპჩიკი
ანა სტელმახი
ტომაშ მატია
ტომაშ ფიგლიუსი

საპროგრამო კომიტეტი
საქართველოს მხრიდან პოლონეთის მხრიდან

პროფ. გიორგი თუმანიშვილი
(თავმჯდომარე)

პროფ. ალექსანდრე სლადკოვსკი
(თანათავმჯდომარე)

პროფ. გიორგი არჩვაძე
პროფ. ავთანდილ შარვაშიძე
პროფ. ჯუმბერ იოსებიძე
პროფ. მიხეილ ზურიკაშვილი
პროფ. ნუგზარ რურუა
პროფ. გიორგი ჯაფარიძე
პროფ. გიორგი დობორჯგინიძე
პროფ. გიორგი მაისურაძე
პროფ. თამარ კილაძე
პროფ. არჩილ გაჩეჩილაძე
პროფ. ვიქტორ ზვიადაური
პროფ. თენგიზ ნადირაძე
პროფ. ირაკლი გუჯაბიძე

პროფ. ბოგუსლავ ლაზაჟი
პროფ. რობერტ ტომანეკი
პროფ. სტანისლავ კრავეცი
პროფ. ანდრეი ფელნერი
დრ. პეტრე ფოლეგა
პროფ. ზბიგნევ სტანიკი
პროფ. ანდრეი ხუძიკევიჩი
პროფ. ზბიგნევ დომბროვსკი
პროფ. გავლე დროჟელი
პროფ. პავლე პეცი
პროფ. ფრანჩიშეკ პრისტუპა
პროფ. რაფალ ბურძიკი
პროფ. ტომაშ ფიგლიუსი

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის საფასური:

კონფერენციაში მონაწილეობის საფასური შეადგენს 300 ევროს. შენატანი ფარავს შემდეგ

ხარჯებს:

- კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობას;



- სასტუმროს ხარჯებსა და სამჯერად კვებას;

- საკონფერენციო მასალების გამოქვეყნებას;

-ერთდღიან ექსკურსიას და ბანკეტს.

საქართველოდან მონაწილეებისათვის კონფერენციის შრომების კრებულში მასალების

გამოქვეყნების საფასური შეადგენს 130 ლარს. შენატანი არ ითვალისწინებს სასტუმროს,

ბანკეტის და ექსკურსიის ხარჯებს.

საბანკო რეკვიზიტები:

მოთხოვნები სტატიის გაფორმებისათვის:

1. სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატზე ტექსტურ რედაქტორ Word-ში; ფორმატი
არეები: ყველა არე 2.5 სმ;

2. სტატიის ფაილს უნდა ერქვას პირველი ავტორის გვარი და სამუშაო თემის ნომერი (მაგ.
მანჯგალაძე-2;

3. გამოყენებული შრიფტი: ქართული სტატიისათვის Sylfaen 11. რუსული და ინგლისური
სტატიებისთვის Times New Roman 11. სტრიქონთაშორისი ინტერვალი-1,0;

4. ფორმულები აკრებილი უნდა იყოს ფორმულების რედაქტორ Equation-ში;
5. ნახაზები Word-ის პროგრამასთან თავსებადი უნდა იყოს;
6. პირველ სტრიქონზე უნდა დაიბეჭდოს სტატიის სათაური (13 Pt, Bold);
7. სტრიქონის გამოტოვებით - ავტორ(ებ)ის გვარ(ებ)ი და ინიციალები (12 Pt, Bold);
8. სტატიის მოკლე ანოტაცია (11 Pt, დახრილი შრიფტით, არაუმეტეს 600 სიმბოლოსი) ერთი

სტრიქონის გამოტოვებით;
9. საკვანძო სიტყვები - სტრიქონის გამოტოვებით;
10. ძირითადი ტექსტი (11 Pt) - სტრიქონის გამოტოვებით;
11. გამოყენებული ლიტერატურა (11 Pt) - ორი სტრიქონის გამოტოვებით ;
12. სტატიის მოცულობა 3-6 გვერდი;

სარეგისტრაციო ბარათი და მოკლე ანოტაციის ელექტრონული ვერსია იგზავნება წინასწარ
ელექტრონული ფოსტით. სტატიის გაგზავნის შემდეგ ავტორი ღებულობს შეტყობინებას სტატიის
მიღების შესახებ. შემდეგ, ავტორი აგზავნის საორგანიზაციო შენატანის ქვითრის ასლს (pdf-
ფორმატში). ორივე ფაილს (სტატიას და ქვითარის ასლს) უნდა ერქვას პირველი ავტორის გვარი და
სამუშაო თემის ნომერი (მაგ. მანჯგალაზე-2).

სტატიები, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, არ განიხილება.
საკონტაქტო პირები:
გიორგი თუმანიშვილი- მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი მობ: 597-002-073,
ნათია ბუთხუზი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მობ: 593 263-112.
geogtu16@gmail.com

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საიდენტიფიკაციო კოდი 211349192
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი:TRESGE22
მიმღების ანგარიში და სახაზინო კოდი 708977259


