1-2 ოქტომბერი, თბილისი

სოციალური პროგრამა

1-2 ოქტომბერი, თბილისი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი

კონცერტი
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
ქორეოგრაფიული ანსამბლი

1-2 ოქტომბერი, თბილისი

თსსუ-ის ი.ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის 90 წლის
და აკადემიკოს იოველ ქუთათელაძის
135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია
„ქართული მეცნიერული ფარმაცია:
წარსული და აწმყო “.
პირველი ცირკულარი

მისამართი: თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. 33

ექსკურსია
ქართული მედიცინის ისტორიის განახლებული მუზეუმი

კონფერენციის თარიღები: 1 ოქტომბერი (შაბათი) – 2 (კვირა),
წ
კონფერენციის ენა: ქართული და ინგლსური სინქრონული
თარგმანით.
რეგისტრაცია: ადრეული - 2022 წ. 1 ივლისამდე
რეგულარული – 2022 წ. 2 ივლისი –30 სექტემბერი
გვიანი (ადგილზე) –2022 წ. 1 ოქტომბერი,

მიმართულებები:
ფარმაკოგნოზია, ფიტოქიმია
ფარმაცევტული ქიმია
ფარმაცევტული ტექნოლოგია,
ფარმაცევტული ანალიზი და ვალიდაციის მეთოდები
ფარმაკოეკონომიკა, ფარმაცევტული მენეჯმენტი და
მარკეტინგი
ფარმაკოლოგია, კლინიკური ფარმაცია
ბიოფარმაცია
ბიოაქტიური ნაერთები (ქიმია და სინთეზი)

თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წ 1 აგვისტო,
გამოფენა: საორგანიზაციო კომიტეტი იწვევს სპონსორებს,
ფარმაცევტულ საწარმოებსა და კომპანიებს მონაწილეობა
მიიღონ გამოფენაში, რომელიც გაიმართება კონფერენციის
ფარგლებში.
დაგეგმილი სოციალური ღონისძიებების დეტალები
გამოქვეყნდება ISPC-2022 ვებგვერდზე.

კონფერენციის ვებგვერდი:
http://ikip.tsmu.edu/en/conferences/4

135

90

მისალმება
ძვირფასო კოლეგებო,
საორგანიზაციო
კომიტეტი
გიწვევთ
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკულ
კონფერენციაზე
„ქართული
მეცნიერული
ფარმაცია: წარსული და აწმყო“, მიძღვნილი
თსსუ-ის
ი.ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტის 90 და აკადემიკოს იოველ
ქუთათელაძის 135 წლის იუბილესადმი (ISPC
2022). ღონისძიება გაიმართება 2022 წლის 1-2
ოქტომბერს თბილისში, საქართველო.
ISPC 2022-ს აქვს ამბიცია, აბრეშუმის გზის
გასაყარზე
შეკრიბოს
მეცნიერთა
მულტიპროფილური ჯგუფი ევროპიდან და
აზიიდან,
ფარმაცევტული
მეცნიერების
ძირითადი სფეროების უახლესი მიღწევების
გასაზიარებლად.
მოხარული ვიქნებით, ამ ფორუმზე ვიხილოთ
სამკურნალო
საშუალებების
შექმნაგანვითარებაში მოღვაწე მეცნიერები.
ISPC 2022-ის სამეცნიერო პროგრამა, პლენარული
ლექციების,
ზეპირი
და
პოსტერული
მოხსენებების გარდა, მოიცავს ახალგაზრდა
მკვლევართა ფორუმს და მასტერ კლასს თემაზე „ანალიზის პრობლემები წამლის შემუშავების
პროცესში:
ორთოგონალური
ქრომატოგრაფიული მეთოდების საჭიროება“.
მოგიწოდებთ შეუერთდეთ ISPC 2022-ს, ველით
თქვენთან შეხვედრას.

საორგანიზაციო კომიტეტი
საპატიო თავმჯდომარე

თანათავმჯდომარეები

პროფ. ზურაბ ვადაჭკორია

პროფ. ზურაბ ორჯონიკიძე
პროფ. სოფიო ბახტაძე
პროფ. ირინა კვაჭაძე
ზურაბ ანთელიძე

თავმჯდომარე
ასოც. პროფ. ლაშა მსხილაძე

წევრები
აკად. ეთერ ქემერტელიძე
ასოც. პროფ. თამარ ჩიკვილაძე
პროფ. დალი ბერაშვილი
პროფ. ალიოშა ბაკურიძე
პროფ. ნანა გორგასლიძე
პროფ. დავით ჭინჭარაძე
პროფ. თამაზ მურთაზაშვილი
პროფ. ბადრი არზიანი
პროფ. პაატა თუშურაშვილი

მთ.მეცნ.თან. კარენ მულკიჯანიანი
მთ.მეცნ.თან. მალხაზ გეთია
მთ.მეცნ.თან. ბელა კიკალიშვილი
მთ.მეცნ.თან. მერი
ალანიამთ.მეცნ.თან. ნინა ვაჩნაძე
მთ.მეცნ.თან. ნანა ნადარია
მთ.მეცნ.თან. ვახტანგ ბარბაქაძე
მთ.მეცნ.თან. ქეთევან მჭედლიძე
მთ.მეცნ.თან. პავლე იავიჩი

საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭო
პროფ, გიუნტერ ბონი (ავსტრია)
პროფ. ათინა გერონიკაკი (საბერძნეთი)
პროფ, ვლადიმერ იოფე (ისრაელი)
პროფ. გარი გელერმანი (ისრაელი)

სამდივნო
მთ.მეცნ.თან.მაია მერლანი

ასოც. პროფ. სოფიო გოქაძე

ორგანიზატორები

პროგრამა
1 ოქტომბერი

2 ოქტომბერი

8.30-9.30
რეგისტრაცია
9.30-10.30
კონფერენციის გახსნა

9.00-10.30
სესია 4
PL 4; OP 11-14

10.30-11.40
სესია 1
PL 1; OP 1-2
11.40-12.00
9.00-16.30
შესვენება
საპოსტერო
12.00-13.10
11.00 -13.10
სესია
სესია 2
მასტერ კლასი
PL 2; OP-3-5
13.10-14.00
ლანჩი
14.00-16.00
14.00-16.00
სესია 3
მასტერ კლასი
PL 3; OP 6-10
16.00-16.30
შესვენება
16.30-17.30
ახალგაზრდა
16.30-17.30
მეცნიერთა ფორუმი
კონფერენციის დახურვა
SC 1-5
სოციალური
ღონისძიება

სოციალური ღონისძიება

პლენარული ლექცია (PL) 30 წთ; ზეპირი მოხსენება (OP) -15 წთ
მოკლე შეტყობინება (SC) – 10 წ

სარეგისტარციო მონაწილე საქართველოდან - ლარი
მონაწილე უცხო ქვეყნიდან - ევრო

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
თსსუ-ის ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

ISPC 2022-ს საორგანიზაციო კომიტეტი
საქართველოს მეცნიერთა და ახალგაზრდა
ფარმაცევტთა ასოციაცია

მონაწილე
აკადემიური
პერსონალი
სტუდენტი
ბიზნესის
წარმომადგენლი
თანმხლები პირი

ადრეული
რეგულარული
გვიანი
(1.07.22-მდე) (1.07- 30.09.22) (ადგილზე)
ლარი ევრო ლარი ევრო ლარი ევრო
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რეგისტრაცია დაიწყება 2022 წლის 1 ივნისს

