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“Medicine Pressing Questions”
Flavones of some plants growing in Georgia Baku, Azerbaijan 2018

X საერთაშორისო სიმპოზიუმი ''ფენოლური

ნაერთები: ფუნდამენტური და გამოყენებითი

ასპექტები"

The role of phenolic compounds in the physiology of

some plants of Georgian flora

მოსკოვი,

რუსეთის

ფედერაცია

2018

Worlds Congress on Pharmacology and Chemistry of Natural

Compounds

Pharmacologically active compounds from some

plants of Georgian flora
Tbilisi, Georgia 2017

International Scientific Conference “Future Technologies and

Quality of Life”

Georgian flora - a rich source of medicinal

substances
Batumi, Georgia 2017

12th International Symposium on the Chemistry of Natural

Compounds

Medicinal remedies from the plants of Georgian

flora

Tashkent,

Uzbekistan
2017

3-rd World Congress on Pharmacology, OCM for

Pharmacology Series Conferences

Prospective drugs based on bioactive phenolic

compounds from some plants of Georgian flora

Birmingham,

UK
2016



3-rd International Conference of Pharmaceutical Sciences
Plants of the family Leguminosae of Georgian flora

as potential sources of biologically active flavonoids
Tbilisi Georgia 2015

8 th Eurasian meeting on heterocyclic chemistry (EAMHC-

2014)

Structure-activity relationships in some oxygen-

containing heterocycles
Tbilisi, Georgia 2014

Международная научно-практическая конференция -

свободные радикалы и антиоксиданты в химии, биологии и

медицине

Изучение антиоксидантной активности фенольных

соединений в некоторых видах растений флоры

Грузии

Новосибирск,

Россия
2013

X International Symposium on the Chemistry of Natural

Compounds

The vegetation of Georgia - a potential source of

therapeutic drugs

Tashkent-

Bukhara,

Uzbekistan

2013

International Symposium on the Chemistry of Natural

Compounds

Biologically active compounds from some plants of

Georgian Flora

Urumqi

Xinjiang, China
2011

VIII Всероссийская конференция с международным

участием

Биологически активные вторичные метаболиты

растений грузинской флоры
Уфа, Россия 2010

57th International congress and annual meeting of the society

for medicinal plant and natural product research

Medicinal preparations on the basis of vegetable

phenolic compounds

Geneva,

Switzerland,

August 16-20

2009

VII Международный симпозиум по фунольным

соединениям: фундаментальные и прикладные аспекты

Растительные фенольные соединения, как основа

лекарственных препаратов
Москва, Россия 2009
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