
პატივი გვაქვს გაცნობოთ, რომ  2015 წლის 20-24 აპრილს თბილისში გაიმართება მეორე 

საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ”არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამდეროვე 

ტექნოლოგიები და მეთოდები”. 

გვსურს გაცნობოთ, რომ მზადდება კრებული მეორე საერთაშორისო კონფერენციისათვის 

”არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამდეროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები”, 

რომელიც გაიმართება თბილისში 2015 წლის 20-24 აპრილს.  

ამასთან დაკავშირებით გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ თქვენი მოხსენების სრული ტექსტი. 

ტექსტის მომზადებისას გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი მოთხოვნები: 

ტექსტი უნდა იყოს ინგლისურ (Times New Roman) ან რუსულ ენაზე და არ უნდა აჭარბებდეს 

10 გვერდს WORD ან PDF  ფორმატში. 

ფორმატი A4, მინდვრები- 3სმ ყველა მხრიდან. 

სათაური ზედა რეგისტრის (დიდი ) ასოებით CAPITAL letters, bold 14,  

ერთი ხაზის გამოტოვებით ავტორების სახელი და გვარი (CAPITAL letters,), ორგანიზაცია, 

ელ.ფოსტა - bold 12 

ერთი ხაზის გამოტოვებით ძირითადი ტექსტი- font size – 12; ინტერვალი 1,5; 

ფორმულები- EQUATION, ფოტოები, ფიგურები - JPG (300dpi) ფორმატში. 

 

გთხოვთ გამოგზავნოთ 2014 წლის 15 დეკემბრამდე შემდეგ ელ.ფოსტაზე : info@mmi.ge 

 

კრებული მომზადდება კონფერენციის დაწყებამდე. 

 

We would like to inform you that we have started collecting and preparation of full papers for the Second 

International Conference “Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science” , 

which will be held during April 20-24, 2015 in Tbilisi. 

In this regard, you are asked to send us the manuscript.  

During the preparation of manuscripts, please use the following requirements:  

The manuscripts should be written in English (Times New Roman) or Russian languages and must not 

exceed 10 pages in WORD of PDF formats 

Format of paper – A4; the margins - 3 cm from all sides;  

The Title font should be CAPITAL letters, bold 14;  

The name of Authors (CAPITAL letters), affiliations and Author’s Email address should be Bold 12 after 

1 line spacing from the title;   

After one line spacing starts the main text: font size – 12; spacing- 1,5; 

For formulas please use EQUATION;  

The photos and figures should be JPG (300dpi) format. 

 

Please send manuscripts before December 15, 2014 on the following Email address: info@mmi.ge  

 

The book of papers will be ready before starting the conference.  
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