MEDICINE OF THE
NEW MILLENNIUM

GSSA MEDICINE

პატივცეულო კოლეგებო,
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტი, სხვა ასოციაციებსა
და დაწესებულებებთან ერთად, 2021

წლის 3-6 მარტს ატარებს მედიკოსთა ტრადიციულ

49-ე საერთაშორისო ონლაინ სკოლა-კონფერენციას
პრეზიდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ალექსანდრე პაპიტაშვილი
საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი -ლავროს შევარდნაძე
საორგანიზაციო კომიტეტის გენერალური დირექტორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი - გიორგი თვალთვაძე
სკოლა-კონფერენციაზე ჩატარდება დარგობრივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები და ლექცია-სემინარები
პრაქტიკოსი ექიმებისა და სტუდენტებისთვის.
ასევე დაგეგმილია ტრადიციული ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ფორუმების ორგანიზება
მსოფლიოში ცნობილ დარგობრივ ექსპერტთა მონაწილეობით.
მოთხოვნის შემთხვევაში, სკოლა-კონფერენციაზე, შესაძლებელია, სასურველ თემაზე, სპეციალური დისკუსიების და
სემინარებისა ჩატარება.
წარმოდგენილი მოხსენებები, ძირითადად, დაფუძნებული იქნება “მტკიცებითი მედიცინის” პრინციპებზე.
ყველა ოფიციალურად დარეგისტრირებული მონაწილე მიიღებს სათანადო სერტიფიკატს .
სკოლა-კონფერენციაში მონაწილეობენ კომპანიები, რომლებიც ონ-ლაინ ( on-line) წარმოადგენენ უახლეს
ინფორმაციას მედიკამენტების, ახალი სამედიცინო ტექნიკის და სამედიცინო ლიტერატურის შესახებ.

მნიშვნელოვანია ! მოხსენებათა სათაურების ელექტრონული ვერსია, 2021 წლის 25 თებერვლამდე, განაცხადის სახით
უნდა გამოიგზავნოს ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: ampsmpge@hotmail.com
(მომხსენებლის განაცხადის ფორმა, მონაწილის სარეგისტრაციო ფორმა და სტუდენტის განაცხადის ფორმა იხილეთ
სკოლა-კონფერენციის ფეისბუკის გვერდზე: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004988855602
და
https://www.facebook.com/Mikho1941 .
ინფორმაციას კონკრეტული მოხსენების პროგრამაში ჩართვის შესახებ სკოლა-კონფერენციის საპროგრამო

კომიტეტი ყველა ავტორს მიაწვდის ა.წ. 28 თებერვლამდე და ამავდროულად საბოლოო პროგრამას მოათავსებს
ფეისბუკის ჩვენს გვერდზე: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004988855602

და

https://www.facebook.com/Mikho1941 .
დადებითი პასუხის მიღებისას ვთხოვთ ყველა ავტორს ელფოსტით დაუყონებლივ გამოგვიგზავნოს თავისი მოხსენების
პრეზენტაზია ( შესაძლებელია YOUTUBE-ს მისამართი) ან მოგვაწოდოს ჩაწერილი ელექტრონული მეხსიერების
მატარებელზე (დისკი,ფლეშ-მეხსიერება და ა.შ.).
ავტორის სურვილით მოხსენების ონლაინ რეჟიმით გაკეთებისთვის (გარკვეულ დროს პროგრამის შესაბამისად) ამ
პროცესის ორგანიზაციის უზრუნველსაყოფად, მომხსენებელი უნდა დაუკავშირდეს საორგანიზაციო კომიტეტს არა უგვიანეს
1 მარტისა.

49-ე საერთაშორისო ონ-ლაინ სკოლა-კონფერენციაში მონაწილეობისათვის უნდა შეივსოს
სპეციალური სარეგისტრაციო ანკეტა და არა უგვიანეს 25 თებერვლის გამოიგზავნოს საორგანიზაციო კომიტეტის
საინფორმაციო-სარეგისტრაციო სამსახურის სამდივნოში, ქვემოთ მოყვანილ ელფოსტის მისამართზე, რათა ყოველი
მონაწილე უზრუნველყოფილი იყოს პროგრამით, ატორიზაციის კოდით და შეღწევის პაროლით.
საორგანიზაციო კომიტეტის საინფორმაციო-სარეგისტრაციო სამსახურის დირექტორი,
MTVi Agency-ს ხელმძღვანელი
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.

ელ.ფოსტა: mtvi2015@gmail.com
სკოლა-კონფერენციის ფეისბუკის გვერდებია:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004988855602
https://www.facebook.com/Mikho1941

სკოლა-კონფერენციასთან თანამშრომლობით დაინტერესებულ კომპანიებსა და ფირმებისთვის ინფორმაცია
მოცემულია სკოლა-კონფერენციის ფეისბუკის ჩვენს გვერდებზე, მათთვის განკუთვნილ სპეციალურ წერილში.
გთხოვთ დროულად დარეგისტრირდეთ და ასევე ხშირად და რეგულარულად ეწვიოთ ფეისბუკის ჩვენს გვერდებს,
დაგვიანების გარეშე ყველა სიახლისა და შესაძლო ცვლილებების გასაცნობად.

საორგანიზაციო კომიტეტი

