
    პატივცემულო კოლეგებო, 
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტი, სხვა 

ასოციაციებსა და ორგანიზაცია-დაწესებულებებთან ერთად, 2018  წლის  08 -16  ივლისს  

(9 დღე  და 8 ღამე)  ატარებს მედიკოსთა ტრადიციულ    

 

                     44-ე  საერთაშორისო  სკოლა-კონფერენციას  ”ჩაქვი-2018”. 
     

 სკოლა-კონფერენციის პრეზიდენტი - 

                               მედ. მეცნ. დოქტორი,პროფესორი  ალექსანდრე   პაპიტაშვილი 

 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე - 

                                            ბიოლოგ. მეცნ. დოქტორი   ლავროს  შევარდნაძე                                             

 საორგანიზაციო კომიტეტის გენერალური დირექტორი - 

                                                 მედ. მეცნ. დოქტორი  გიორგი თვალთვაძე 

 
სკოლა-კონფერენციაზე  ჩატარდება დარგობრივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები და ლექცია-

სემინარები პრაქტიკოსი ექიმებისა და სტუდენტებისთვის, გაიმართება  ტრადიციული ერთობლივი 

საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული ფორუმები,  მოწვეული, მსოფლიოში ცნობილი ექსპერტების  

მონაწილეობით.    

 

მოთხოვნის შესაბამისად, სკოლა-კონფერენციაზე შესაძლებელი იქნება ცალკეული სემინარებისა და 

ტრენინგების ჩატარება სპეციალურ შეკვეთილ თემაზე.  

 

წარმოდგენილი მოხსენებები, ძირითადად, დაფუძნებულია “მტკიცებითი მედიცინის” პრინციპებზე.       

 

ყველა ოფიციალურად რეგისტრირებული მონაწილე მიიღებს სათანადო სერტიფიკატს და მას 

მიენიჭება შესაბამისი კრედიტ-ქულა.       

 
სკოლა-კონფერენციაში მონაწილეობენ კომპანიები, რომლებიც წარმოადგენენ ახალ სამედიცინო ტექნიკას, 

მედიკამენტებსა და სამედიცინო ლიტერატურას.      

 

ყურადღება!!!   სესიებზე მოხსენებით გამოსვლის მსურველებმა მოხსენების სათაურის 

ელექტრონული ვერსია და მომხსენებლის სარეგისტრაციო ფორმა უნდა გამოაგზავნონ  

2018 წლის  01 აპრილიდან  01  ივნისამდე,  მისამართზე: ampsmpge@hotmail.com  
 

მომხსენებლის სარეგისტრაციო ფორმა, მონაწილის განაცხადის ფორმა და სტუდენტის განაცხადის ფორმა 

იხილეთ საიტზე: www.medcongress.ge  
 

სკოლა-კონფერენციის სესიები ჩატარდება ჩაქვის  სასტუმრო ”ოაზის“ -ში  (www.hoteloasis.ge)   

2018 წლის 08-16 ივლისს.   

ამ სასტუმროში განთავსებისას სრული პაკეტის ღირებულება ერთი მონაწილესათვის (სპეციალური 

კორპორაციული ფასდაკლების გათვალისწინებით)  აშშ დოლარებში შეადგენს: 

                                                 საქართველოს მოქალაქეებისთვის      

9 დღით  და 8 ღამით                 (2018 წლის ივლისის 08-დან 16-მდე).    

ექიმები, მეცნიერ მუშაკები, საშუალო სამედიცინო პერსონალი და  თანმხლები პირები USD 495   
სტუდენტები,რეზიდენტები USD 465    
     (გადახდა უნდა მოხდეს  ქართული ლარებში ექვივალენტით, გადახდის დღეს საქართველოს 

ბანკის აშშ დოლარის შესყიდვის კომერციული კურსით,გთხოვთ არ შეგეშალოთ საქართველოს 

ბანკი  საქართველოს ეროვნულ  ბანკში).  

       

  მონაწილეთა საყურადღებოდ!   
შესაძლებელია იგივე  კორპორაციული შეღავათიანი ფასით, ინდივიდუალურად, 1  ან  2 დღით  

განთავსების პერიოდის გახანგრძლივება ან  შემცირება (დამატებითი ინფორმაციისთვის   მიმართეთ  

საორგანიზაციო კომიტეტის სამდივნოს). 

 

 

 

mailto:ampsmpge@hotmail.com
http://www.medcongress.ge/
http://www.hoteloasis.ge/?lng=geo


7 დღით  და 6 ღამით                               (2018  წლის  ივლისის  08-დან 14-მდე).    

ექიმები, მეცნიერ მუშაკები, საშუალო სამედიცინო პერსონალი და თანმხლები პირები USD 395   
სტუდენტები,რეზიდენტები USD 365    

8 დღით  და 7 ღამით                             (2018  წლის  ივლისის  08-დან 15-მდე).    

ექიმები, მეცნიერ მუშაკები,საშუალო სამედიცინო პერსონალი და  თანმხლები პირები USD 455   
სტუდენტები,რეზიდენტები USD 425    

10 დღით  და 9 ღამით                 (2018  წლის  ივლისის 08-დან 17-მდე).    

ექიმები, მეცნიერ მუშაკები, საშუალო სამედიცინო პერსონალი და თანმხლები პირები USD 550  
სტუდენტები,რეზიდენტები USD 520    

11 დღით  და 10 ღამით               (2018  წლის  ივლისის  08-დან 18-მდე).    

ექიმები, მეცნიერ მუშაკები,საშუალო სამედიცინო პერსონალი და  თანმხლები პირები USD 595   
სტუდენტები,რეზიდენტები USD 565    
========================================================================================== 

 

გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება !  სკოლა–კონფერენციის ყოველმა მონაწილემ , 2018  წლის 01 

აპრილიდან 01 ივნისამდე, უნდა გადაიხადოს სასტუმროს ჯავშანი - 150 აშშ  დოლარის 

ექვივალენტი ქართულ ლარებში,  გადახდის დღეს საქართველოს ბანკის (არ შეგეშალოთ 

საქართველოს ეროვნულ ბანკში) აშშ დოლარის შესყიდვის კომერციული კურსით.  

 ჯავშნის ღირებულების გადახდამდე, სასტუმროს ნომერი  არ ითვლება 

დაჯავშნილად !       
2018 წლის 02 ივნისიდან სასტუმროს ნომრების (ოთახების) დაჯავშნა  აღარ იწარმოებს. 

სკოლა-კონფერენციაში მონაწილეობისა და სასტუმრო „ოაზისში“ განთავსების იმ მსურველებს, 

ვინც 2018 წლის 02 ივნისამდე (ჩათვლით) ვერ მოახერხებს ჯავშნის  ღირებულების  გადახდას, 

საორგანიზაციო კომიტეტი ამ სასტუმროში განთავსების გარანტიას ვერ მისცემს.  

 ჯავშნისთვის  გადახდილი  თანხა  ჩაითვლება  სრული  პაკეტის  ღირებულებაში.     

სრული პაკეტის ღირებულება გადახდილი უნდა იყოს არა უგვიანეს 2018 წლის 15 ივნისის. 
ამ თარიღის შემდეგ ამოქმედდება სასტუმროს მიერ დაწესებული ფინანსური სანქციები 

(სრული ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ სამდივნოში). 

 

ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია:  ბანკი – „საქართველოს ბანკი“, BAGAGE22,  

სალარე ანგარიშის ნომერი:   GE26 BG00 0000 0344 3420 00 

მიმღები – რ/კ “საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია” 

ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი – 202215673 

იურიდიული მისამართი: თბილისი,უზნაძის ქ.58 
 
 

დაწვრილებითი ინფორმაცია სკოლა-კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ (მონაწილეებისა და თანმხლები 

პირების სასტუმროში განთავსება  სტანდარტული, შემცირებული ან გაზრდილი ვადით,  სრული და 

არასრული პაკეტის ღირებულება, საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ დაქირავებული ტრანსპორტით 

მგზავრობა, სხვა სასტუმროში (სასტუმრო „პალმა“) განთავსება, მისი დაჯავშნა, ღირებულება  და სხვა 

დეტალები) შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე:  www.medcongress.ge   
  ან  მიმართოთ  წინასწარი რეგისტრაციის სამსახურის,   MTVi Agency-ს  სამდივნოს: 
 

საორგანიზაციო კომიტეტის  საინფორმაციო-სარეგისტრაციო  სამსახურის ხელმძღვანელი,  

MTVi Agency-ს დირექტორი,       მიხეილ ხოშტარია.  მობ.:  555 404 731;   ტელ.:299 56 65 

სამდივნოს ადმინისტრატორი,    თეა ჯოხაძე.              მობ.:  593 205 731;   ტელ.:299 56 65 
                                                                                                            ყოველდღე  15.00 – 24.00 სთ. 

                                                 უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის    

9 დღით  და 8 ღამით                     (2018  წლის ივლისის 08-დან 16-მდე).    

ექიმები, მეცნიერ მუშაკები, საშუალო სამედიცინო პერსონალი და თანმხლები პირები USD 530   
სტუდენტები,რეზიდენტები USD 500   

http://www.medcongress.ge/


ელ.ფოსტა:  info@mtvi.ge    ან/და   info@caucasus.ge  
სკოლა-კონფერენციის ფეისბუკის გვერდებია:     

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004988855602   
https://www.facebook.com/Mikho1941  
სკოლა-კონფერენციასთან თანამშრომლობით  დაინტერესებულ კომპანიებსა და ფირმებისთვის 

დამატებითი ინფორმაცია მოცემულია სკოლა-კონფერენციის  საიტზე  www.medcongress.ge    

მათთვის განკუთვნილ სპეციალურ წერილში. 

 

გთხოვთ დროულად დარეგისტრირდეთ და გადაიხადოთ სასტუმროს ჯავშანი, ასევე ხშირად და 

რეგულარულად ეწვიოთ ხსენებულ საიტს და ფეისბუკის ჩვენს გვერდებს, დაუგვიანებლად ყველა 

სიახლისა და შესაძლო ცვლილებების გასაცნობად. 

                                                                                             საორგანიზაციო კომიტეტი 
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