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გერმანული – ლექსიკონის დახმარებით.

ცნობები განათლების
შესახებ:

1963-1971 ახალგორის რაიონის იკოთის საშუალო სკოლის 8 კლასი
(წარჩინებით).

1971-1973 თბილისის ვ. მ. კომაროვის სახ. ფიზიკა-მათემატიკის საშუალო
სკოლა.

1973-1978 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომექანიკური
ფაკულტეტი, სპეციალობა – ავტომობილები და საავტომობილო
მეურნეობა, კვალიფიკაცია ინჟინერ-მექანიკოსი (წარჩინებით).

1980-1983 მოსკოვის საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის დასწრებული
სწავლების მიზნობრივი ასპირანტურა (წარჩინებით).

სამეცნიერო ხარისხი,
წოდება:

1984 ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (დიპლომი TN № 076756,
მოსკოვი).

1986 დოცენტის წოდება (დიპლომი ДЦ № 036796, მოსკოვი).
2001 ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი (დიპლომი № 001080,

თბილისი).
2004 პროფესორის წოდება (დიპლომი № 000525, თბილისი).

შრომითი საქმიანობა:

1978-198 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომობილების
მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების სამეცნიერო
ლაბორატორიის ინჟინერი.

1980-1983 მოსკოვის საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის ასპირანტი.
1983-2001 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საავტომობილო

ტრანსპორტის კათედრის ასისტენტი, უფროსი მასწავლებელი,
დოცენტი.



2002 წ.-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავტომობილო
ტრანსპორტის დეპარტამენტის პროფესორი.

შეთავსებით მუშაობა:
1995-2005 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო

ფაკულტეტის არასაბიუჯეტო სწავლების განყოფილების უფროსი.
2005 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო

ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი.
2006-2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და

მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე,
სატრანსპორტო დეპარტამენტის უფროსი.

2007-2016 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანი.

2016-2017 სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის
მოადგილე.

2017 წ.-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანი.

საზოგადოებრივ
საწყისებზე მუშაობა:

1985 - 2005 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავტომობილო
ტრანსპორტის კათედრის გამგის მოადგილე.

1995 – 2005 სატრანსპორტო ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.
2005 - 2006 სატრანსპორტო ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე.
2001 - 2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო

ფაკულტეტზე არსებული Т 05. 05 #11 სადისერტაციო საბჭოს
წევრი და სწავლული მდივანი.

2007 წ.-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე.

2007 – 2015 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს
თავმჯდომარე.

2007 წ.-დღემდე სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალის „ტრანსპორტი და
მანქანათმშენებლობა“ მთავარი რედაქტორი.

2004 წ.-დღემდე სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალის „ტრანსპორტი“ სარედაქციო
საბჭოს წევრი.

2007 წ.-დღემდე საერთაშორისო სამეცნიერი ჟურნალის „მექანიკის პრობლემები“
მთავარი რედაქტორის მოადგილე.

2008 წ.-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო და
სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს
წევრი.

2017 წ.-დღემდე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
ტრანსპორტის მიმართულების უმაღლესი განათლების
დარგობრივი საბჭოს წევრი.

2018 წ.-დღემდე სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო
ცენტრის ხელმძღვანელი.

გამოკვლევები და
მონოგრაფიები: გამოქვეყნებული აქვს 160 -ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი

(უცხოეთისა და საქართველოს ცნობილ სამეცნიერო-ტექნიკურ



ჟურნალებსა და კონფერენციების კრებულებში) მათ შორის: 11
მონოგრაფია,  5 საავტორო მოწმობა და 18 სახელმძღვანელო.

სასწავლო-სამეცნიერო
მოღვაწეობის ძირითადი

შედეგები: ო. გელაშვილის მიერ დამუშავებულია ავტომობილების
საწვავეკონომიურობისა და ეკოლოგიურობის ამაღლების ახალი
მეცნიერული მიმართულება, რომლის შედეგები დანერგილია
რუსეთის სხვადასხვა რეგიონის ავტოსატრანსპორტო საწარმოებში,
და საქართველოს სხვადასხვა (შ.პ.ს. “საქართველოს რკინიგზა”, ს/ს
“თელასი” და სხვა) სატრანსპორტო კომპანიებში.

ო. გელაშვილს 2005 წელს მიენიჭა “წლის ინჟინერის” საპატიო
წოდება.

ო. გელაშვილი 2007 წელს აირჩიეს საქართველოს საინჟინრო
აკადემიის ნამდვილ წევრად.

ო. გელაშვილის უშუალო ინიციატივითა და ხელმძღვანელობით
ევროპის წამყვანი უმაღლესი სასწავლებლების გამოცდილების
გათვალისწინებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში
დაარსდა ორი ახალი სპეციალობა: “სატრანსპორტო ლოგისტიკა” და
”საბაჟო საქმე სახმელეთო ტრანსპორტზე”, აგრეთვე პირველად
ქართულ ენაზე შედგენილი იქნა სახელმძღვანელოები: “საგზაო
მოძრაობის ორგანიზაცია” და ,,სატრანსპორტო ლოგისტიკის
საფუძვლები”.

ო. გელაშვილის ხელმძღვანელობით დაცულია 6 საკანდიდატო და
8 სადოქტორო დისერტაციები შემდეგ საკითხებზე: საგზაო
პარამეტრების გავლენა ავტომობილების ეფექტიანობაზე; საქალაქო
საავტობუსო ტრანსპორტზე ეკოლოგიურობის ამაღლების
მეთოდების დამუშავება; საავტომობილო ტრანსპორტის
საწვავეკონომიურობის ლოგისტიკური სისტემის დამუშავება;
საავტომობილო სამგზავრო ტრანსპორტის ეფექტური
ფუნქციონირება; საავტომობილო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის
გავლენა გარემოსა და ადამიანებზე; ალტერნატიული საწვავების
გამოყენება საავტომობილო ტრანსპორტზე; ჰიბრიდული
ავტომობილებისა და ელექტრომობილების ექსპლუატაცია
საქართველოს პირობებში; მძღოლის კვალიფიკაციის გავლენა
საქალაქო მარშრუტებზე საგზაო მოძრაობისა და ეკოლოგიური
უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში; სატრანსპორტო სისტემის
ფუნქციონირების სამართებლივი უზრუნველყოფა და სხვა.

ოჯახური
მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი.


