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ძვირფასო კოლეგებო,
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მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0102, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა #51,
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.
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konferenciis muSaobis dRis wesrigi

01 oqtomberi, 2019 weli.

konferenciis ucxoel monawileTa daxvedra da sastumroSi
ganTavseba

02 oqtomberi, 2019 weli.

08:30 – 10:00 xorblis jiSebisa da xorblis produqciis
gamofena-gayidva

09:00 – 10:00 monawileTa registracia
10:00 – 10:20 konferenciis gaxsna, misalmebebi
10:20 – 12:00 plenaruli sxdoma
12:00 – 12:30 Sesveneba, Cai, yava
12:30 – 14:30 plenaruli sxdoma
14:30 – 15:30 lanCi
15:30 – 16:30 Semajamebeli diskusia
16:30 – 19:30 Tematuri eqskursia

03 oqtomberi, 2019 weli.

09:30 – 12:00 plenaruli sxdoma
12:00 – 12:30 Sesveneba, Cai, yava
12:30 – 14:30 plenaruli sxdoma
14:30 – 15:30 lanCi;
15:30 – 16:30 Semajamebeli diskusia, rekomendaciebis da

deklaraciis miReba, konferenciis daxurva
16:30 – 19:30 Tematuri eqskursia - saqarTvelos saxelmwifo

muzeumi

04 oqtomberi, 2019 weli.

09:30 – 16:00 Tematuri eqskursiebi saqarTvelos regionebSi
18:00 – konferenciis daxurvis sazeimo vaxSami

05 oqtoemberi, 2019 weli.

konferenciis ucxoel monawileTa gamgzavreba



აბსტრაქტის წარმოდგენის წესი:
 აბსტრაქტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 300 სიტყვას, ფორმატი A4 , ტექსტში

შრიფტის ზომა 11, ინტერვალი 1,0. ველები: ზედა 2,0 სმ, ქვედა 2,0 სმ, მარცხენა 3,0
სმ. მარჯვენა 2,0 სმ.

 შრიფტი: ქართული ტექსტისთვის - Sylfaen, ინგლისურისთვის - Times New Roman;
(საქართველოდან წარმოდგენილი აბსტრაქტი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ
ენებზე).

ნაშრომის წარმოდგენის წესი:
 ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 6 გვერდს, ფორმატი A4 , ტექსტში

შრიფტის ზომა 11, ინტერვალი 1,0. ველები: ზედა 2,0 სმ, ქვედა 2,0 სმ, მარცხენა 3,0
სმ. მარჯვენა 2,0 სმ.

 შრიფტი: ქართული ტექსტისთვის AcadNusx, ინგლისურისა Times New Roman;
 ცხრილები, ნახაზები და ა. შ. უნდა შესრულდეს TIFF 300dpi; 600dpi ფორმატში;

ფორმულები – Microsoft equation 2.0.

ნაშრომის სტრუქტურა:
UDC (uak)
carieli strofi:

statiis dasaxeleba (შრიფტი 13)
carieli strofi;

avtoris(ebis) gvari, saxeli
organizaciis, qalaqis, qveynis mTliani dasaxeleba,

eleqtronuli fosta;
carieli strofi;

ZiriTadi teqsti;
carieli strofi;

გამოყენებული ლიტერატურა
carieli strofi;

ანოტაცია ინგლისურ ენაზე (არ უნდა აღემატებოდეს 300 sityvaს);

სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ელ-ვერსიის სახით სსმმ აკადემიის ელექტრონული
ფოსტის მისამართზე: conference.gaas@yahoo.com

მნიშვნელოვანი თარიღები:

01 აგვისტო – კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის თანხმობის წერილი
10 აგვისტო – აბსტრაქტის ელექტრონული ვერსიის წარმოდგენის ბოლო დღე
25 აგვისტო – სტატიის ელექტრონული ვერსიების წარმოდგენის ბოლო დღე

02-04 ოქტომბერი – კონფერენციის ჩატარება



შენიშვნა:

 დასაშვებია ზეპირი და სტენდური მოხსენებები კონფერენციის
ორგანიზატორებთან შეთანხმებით;

 სარედაქციო კოლეგია უფლებას იტოვებს არ დაბეჭდოს ნაშრომი, რომელიც არ
შეესაბამება პროგრამით გათვალისწინებულ მიმართულებებს და თემატიკას;

 ერთი და იგივე ავტორისაგან ორზე მეტი სტატია არ მიიღება;
 ერთ სტატიაში დასაშვებია არა უმეტეს სამი ავტორისა;
 თუ სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი საპატიო მიზეზით კონფერენციის მუშაობაში

ვერ მიიღებს მონაწილეობას, საორგანიზაციო კომიტეტი მისთვის
უზრუნველყოფს შრომათა კრებულის ელექტრონული ვერსიის გადაგზავნას;

 სარედაქციო კოლეგია პასუხიმგებელია კონფერენციის მასალების თემატიკაზე,
ხოლო სტატიების შინაარსზე, მათში მოყვანილ შედეგებზე და დასკვნებზე
პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ავტორებს.

საორგანიზაციო კომიტეტი


