saerTaSoriso simpoziumi
seismomedegoba da sainJinro
seismologia
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სამშენებლო ფაკულტეტი,
საქართველოს საინჟინრო აკადემია,

INTERTATIONAL SYMPOSIUM
SEISMIC STABILITY AND
ENGINEERING SEISMOLOGY
Georgian Technical University
Building faculty,
Georgian Academy of Engineering
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ И ИНЖЕНЕРНАЯ
СЕИСМОЛОГИЯ

Строительный факультет Грузинского
технического университета
Инженерная академия Грузии
თბილისი - Тбилиси – Tbilisi
2018

საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტი

პლენარულ

სხდომებზე

მოხსენების

საქართველოს

ხანგრძლივობა  30 წუთი, სექციებზე ტექნიკური

საინჟინრო აკადემია ატარებს საერთაშორისო
სიმპოზიუმს,
მიძღვნილს
საქართველოს

მოხსენებისა  15 წუთი.
საორგანიზაციო კომიტეტი მადლობას უხდის

მეცნიერების

სპეციალისტებს

სამშენებლო

ფაკულტეტი,

დამსახურებული

მოღვაწის,

პროფესორ გიორგი ნიკოლოზის ძე ქარცივაძის

სიმპოზიუმის

მუშაობაში

სამეცნიერო კომიტეტი გაეცნობა თქვენს მიერ

და
საინჟინრო
სეისმოლოგია“,
რომელიც
გაიმართება 2019 წლის 16 და 17 იანვარს.

გამოგზავნილ მოხსენებებს და თეზისებს
შემდგომ გაცნობებთ, შეტანილია თუ არა ისინი

გაიხსნება

საქართველოს

სიმპოზიუმის პროგრამაში.

ტექნიკური უნივერსიტეტის გ. ნიკოლაძის
სახელობის სააქტო დარბაზში, ხოლო სექციები

იგეგმება სიმპოზიუმის მასალების გამოცემა
სამეცნიერო ნაშრომის სახით, ორიგინალის

მუშაობას

ენაზე.

გააგრძელებენ

სამშენებლო

ფაკულტეტის აუდიტორიებში.

სიმპოზიუმის

მიზანია:

სეისმომედეგ

მშენებლობასა და საინჟინრო სეისმოლოგიაში
ინფორმაციის
გაცვლა
მეცნიერებს,

სიმპოზიუმის პროგრამა: სიმპოზიუმის გახსნა,
პლენარული სხდომა, ტექნიკური

სექციების

სიმპოზიუმის სამეცნიერო პროგრამა მოიცავს
5 სექციის მუშაობას.
სექცია 1. გეოლოგია და საინჟინრო სეისმოლოგია.
სექცია II. შენობების და საინჟინრო ნაგებობების
სეისმომედეგობის თეორიული
ექსპერიმენტული კვლევა.

და

სექცია III. სეისმიური ნორმების სრულყოფა.
სექცია IV. დამანგრეველი მიწისძვრების შედეგები,
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-რეკონსტრუქცია.
სექცია V. გამოყენებითი მექანიკა.

მონაწილემ

მოხსენება

და

თეზისი უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახით:
მასალის

მოცულობა:

ერთი

გვერდი

A5

სათაურის და ტექსტის შრიფტი

ზომით 10 pt; მინდორი: ყველა მხარეს 20 მმ;
ინტერვალი 1,2; ტექსტი უნდა შესრულდეს
Winvord

მუშაობა და სიმპოზიუმის დახურვა.

ტრანსპორტის, საცხოვრებელის და კვების
ხარჯი უნდა გაიღოს მონაწილემ.

საერთაშორისო სიმპოზიუმი „სეისმომედეგობა
და საინჟინრო სეისმოლოგია“ გაიმართება 2019
წლის 16, 17 იანვარს, საქართველოს დედაქალაქ
თბილისში, მის. მ. კოსტავას ქუჩა 77,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
გვარი __________________________________

სიმპოზიუმის

ფორმატის,

დამპროექტებლებს და მშენებლებს შორის.

თანხა შეადგენს 20$-ის ეკვივალენტი ლარებში.

შეკვეთა

მონაწილეობისათვის.

100 წლისთავისადმი, თემაზე „სეისმომედეგობა

სიმპოზიუმი

სიმპოზიუმის მონაწილეთათვის სარეგისტრაციო

6,0

და

ზემოთ,

სტანდარტული

შრიფტით  Sylfaen-ში.
ფაილი უნდა
მისამართზე

გამოგზავნოთ

E-mail

-ით

etozaridze@gmail.com
სუბიექტი: ე. ზარიძე.
სექციების

სამუშაო

პროგრამები

შედგება

მიღებული თეზისების საფუძველზე (თეზისების
მიღება 2018 წ. 15 ნოემბრამდე) და გადაეცემა
მონაწილეს რეგისტრაციისას.

სახელი ________________________________
სამუშაოს ადგილი _______________________
________________________________________
________________________________________
თანამდებობა ___________________________
________________________________________
მეცნიერული ხარისხი, წოდება ____________
_________________________________________
მონაწილის მისამართი ___________________
_________________________________________
_________________________________________
ტელეფონი (ქალაქის კოდი) _______________
_________________________________________

