ალექსანდრე მესხის მონაცემები (CV)
1.

პირადი მონაცემები:

ა) დაბადების თარიღი: 2 მაისი, 1972 წ.
ბ) დაბადების ადგილი: თბილისი, საქართველო
გ) მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე.
დ) ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, ორი შვილი
ე) პერსონალური ვებ-გვერდი: http://www.rmi.ge/~meskhi/
2. კარიერა:
ა)11.05.2000-დღემდე: თსუ ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერთანამშრომელი.
ბ) 28.09.2009-დღემდე: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.
გ)29.02.2016- დღემდე: სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი-საქართველოს
ფაკულტეტის წევრი (პერიოდული კონტრაქტით);
გ) 2006-2014: ლაჰორის (პაკისტანი) აბდუს სალამის მათემატიკურ მეცნიერებათა
სკოლის უცხოელი პროფესორი (პერიოდული კონტრაქტით).
დ) 01.05.2003- 01.05.2005: პიზის (იტალია) ‘’Scuola Normale Superiore’’-ს პოსტდოქტორანტი.
ე) 02.10.1998- 11.05.2000: თსუ ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის მეცნიერთანამშრომელი.
3. მისამართები::
ა) A. Razmadze Mathematical Institute, I. Javakhishvili Tbilisi State University, 6 Tamarashvili
Str., 0177 Tbilisi, Georgia.
ბ) Georgian Technical University, 77 Kostava Str., 0177 Tbilisi, Georgia.
4. ელექტრონული ფოსტა: meskhi@rmi.ge; a.meskhi@gtu.ge, ameskhi@sdsu.edu;
alex72meskhi@yahoo.com;
5. ტელ. : (+995 32) 232 62 47; (+995) 593 57 38 95, (+995) 599 20 28 93.
6. ენები: : რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (თავისუფლად), იტალიური
(თავისუფლად).
7. განათლება:
ა) 1995-1998 - ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის ასპირანტი;
ბ) 1990-1995 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი;
8. სამეცნიერო ხარისხები:

ა) 1998: მეცნიერებათა კანდიდატი (ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი),
დისერტაციის თემა: ‘’ორწონიანი უტოლობები ერთგვაროვან ჯგუფებზე
განსაზღვრული სინგულარული ინტეგრალებისათვის’’ (ხელმძღვანელი აკად. ვ.
კოკილაშვილი);
ბ) 2001: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი (ა. რაზმაძის მათემატიკის
ინსტიტუტი), დისერტაციის თემა: ‘’შემოსაზღვრულობისა და კომპაქტურობის
კრიტერიუმები პოტენციალის ტიპის ოპერატორებისათვის’’.
გ) 1995: სამაგისტრო ხარისხი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი),
სადიპლომო ნაშრომის სათაური ‘’ორწონიანი უტოლობები სინგულარული
ინტეგრალებისათვის ჰეიზენბერგის ჯგუფებზე’’;
9.
სამეცნიერო
სფერო:
ჰარმონიული
ანალიზი
კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში.

და

გამოყენებები

10. სამეცნიერო ინტერესები: ინტეგრალურ და დიფერენციალურ ოპერატორთა
წონითი თეორია; ფუნქციური სივრცეები; ანალიზი ზომიან მეტრიკულ სივრცეებზე;
გამოყენებები არაწრფივ კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში.
11. ჯილდოები და პრემიები:
ა) 17.10.2012: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ანდრია რაზმაძის
სახელობის პრემია
ბ) 12.10.2009:
საქარველოს მათემატიკოსთა კავშირის პრემია ახალგაზრდა
მეცნიერთათვის საუკეთესო სამეცნიერო შრომებისათვის.
გ)
2002:
საქარველოს მათემატიკოსთა კავშირის პრემია ახალგაზრდა
მეცნიერთათვის საუკეთესო სამეცნიერო შრომებისათვის.
დ) 2000: ეილერის პრემია (გერმანიის მათემატიკური ასოციაცია)
ე) 1995: პრიზი სტუდენტური რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნოლოგიური
კონფერენციაზე პირველი ადგილის დაკავებისათვის.

12. სამეცნიერო გრანტები:
ა) 30.06.2016-06.07.2016: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
მოკლევადიანი ინდივიდუალირი სამეცნიერო გრანტი. პროექტის სახელწოდება
‘’მათემატიკურ მეცნიერებათა ამერიკული ინსტიტუტიის (AIMS) მე-11 კონფერენცია
დინამიკურ სისტემებსა, დიფერენციალურ განტოლებებსა და გამოყენებებში’’
(ხელშეკრულების ნომერი: 03/63).
ბ)13.08.2014-21.08.2014:
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
მოკლევადიანი ინდივიდუალირი სამეცნიერო გრანტი. პროექტის სახელწოდება
‘’მსოფლიო მათემატიკოსთა კონგრესი’’ (პროექტის ნომერი 2014_tr_563).
გ) 2013-2015, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის
სახელწოდება: ‘’ ჰარმონიული ანალიზის, აპროქსიმაციის თეორიისა და

ინტეგრალურ ოპერატორთა თეორიის თანამედროვე პრობლემები ახალ ფუნქციურ
სივრცეებში; გამოყენებები სასაზღვრო ამოცანებში’’ (კონტრაქტის ნომერი: 31/47).
დ) 2012-2014: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი,
პროექტის სახელწოდება ‘’ინტეგრალური ოპერატორები და სასაზღვრო ამოცანები
ახალ ფუნქციურ სივრცეებში; ფურიეს ანალიზისა და ვეივლეტების თეორიის ახალი
ასპექტები’’ (კონტრაქტის ნომერი D/13-23).
ე) 09.07.2012-14.07.2012, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი.
პროექტის სახელწოდება ‘’ფუნქციური სივრცეები
X’’ (პროექტის ნომერი
2012_tr_328).
ვ) 18.09.2011-24.09.2013: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
მოკლევადიანი ინდივიდუალირი სამეცნიერო გრანტი, პროექტის სახელწოდება ‘’მე8
საერთაშორისო
კონფერენცია
ფუნქციურ
სივრცეებში,
დიფერენციალურ
ოპერატორებსა და არაწრფივ ანალიზში’’ (პროექტის ნომერი No. 11_tr_129).
ზ) 01.01.2010-01.01.2013:
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტი.
პროექტის სახელწოდება “ახალი ასპექტები ფუნქციურ სივრცეებში,
დიფერენციალურ და ინტეგრალურ ოპერატორებსა და არაწრფიფ ანალიზში.
გამოყენებები დიფერენციალურ განტოლებებში (პროექტის ნომერი GNSF/ST09_23_3100).
თ) 01.01.2008- 01.01.2011: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტი. პროექტის სახელწოდება“ჰარმონიული და არაწრფივი ანალიზის ზოგიერთი
საკითხი არასტანდარტული დასმებით და გამოყენებები დიფერენციალურ
გამტოლებებში’’ (პროექტის ნომერი: . GNSF/ST07/3-169).
ი) 2008, 2009: იტალიური გრანტი GNAMPA, პადუას უნივერსიტეტი.
კ) 01.01.2007-31.12.2009: INTAS-ის გრანტი: “Variable Exponent Analysis” (პროექტის
ნომერი: 06-1000017-8792).
ლ) 2006-2008: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის
სახელწოდება ‘’ არასტანდარტული ფუნქციური სივრცეები და ფუნქციები;
გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში. პროექტის
ნომერი GNSF/ST06/3-010.

მ) 01.09. 2006-01.09.2008: INTAS-ის გრანტი: “Function spaces and applications to partial
differential equations” (პროექტის ნომერი 05-1000008-8157).
ნ) 1998, 2000-2004, 2006- 2009 : საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიაახალგაზრდა
მეცნიერთათვის.
ო) 2001-2002: INTAS-ის ინდივიდუალური გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის
(პროექტის ნომერი: YSF 01/1-8).
პ) 1999, 2001: სამეფო საზოგადოების გრანტი (დიდი ბრიტანეთი).
ჟ) 1999-2003: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი, ნომერი 1.7.
რ) 1997-1998: ჯ. სოროსის გრანტი ასპირანტებისათვის.

13. სამეცნიერო კონფერენციებსა და კონგრესებზე მონაწილეობა
1. ‘’Sublinear perators in weighted grand Morrey spaces’’, The 11th AIMS Conference on
Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, July 1-5, 2016, Orlando,
Florida, USA (book of Abstracts, P. 179).
2. ‘’Multilinear Integral Operators in Weighted Function Spaces, II Advanced Courses of
TICMI in Applied Mathematics, 28-29 SEPTEMBER, 2015, TBILISI, Georgia I.Vekua
Institute of Applied Mathematics of I. Javakhishvili Tbilisi State University.
3. ‘’Multilinear Integral Operators in Some Non-standard Weighted Function Spaces’’
(პლენარული მოცსენება), Swedish-Georgian Conference in Analysis and Dynamical Systems,
July 15-22, 2015, Tbilisi, Georgia.

4. ‘’Fractional integral operators between Banach function lattices’’ (მოწვეული
მომხსენებელი), International Workshop on Operator Theory and Applications(IWOTA
2015), July 6-10, Tbilisi, Georgia
5. ‘’One-sided operators in grand variable exponent Lebesgue spaces’’, Joint International
Meeting of the American, European and Portuguese Mathematical Societies (AMS, EMS and
SPM, respectively), June 10-13, 2015, Porto, Portugal.

6. ‘’Multisublinear maximal operators in Banach Function Lattices’’ (პლენარული
მოხსენება), V Annual International Conference of the Georgian Mathematical Union’’,
September 8-12, 2014, Batumi, (book of Abstracts, P. 47).
7. ‘’Two-weight criteria for Riesz potentials on cones of radially decreasing functions’’,
Caucasian Mathematics Conference (CMC I), Tbilisi, September 5-6, 2014 (book of
abstracts, p. 135).
8. ’’Weighted criteria for multilinear fractional integrals’’ International Congress of
Mathematicians (ICM 2014)’’, August 13-21, Seoul, Korea.
9. ‘’Interior estimates and regularity of solutions for elliptic equations in Non-divergence
with VMO Coefficients’’ (პლენარული მოხსენება), IV International Conference of
the Georgian Mathematical Union Dedicated to Academician Victor Kupradze (1903 –
1985) on the occasion of 110-th anniversary of his birthday and to the Georgian
Mathematical union on the occasion of 90 year from founding, Tbilisi-Batumi,
September 9-15, 2013.
10. ‘’ Boundedness and compactness criteria for positive kernel operators in variable
exponent Lebesgue spaces’’, International ISAAC 9-th Congress, 5-9 August, 2013,
Krakow, Poland
11. ‘‘Integral operators in new function spaces: one and two weight problems’,
International Conference ‘’Function Spaces X’’, July 9-14, 2012, Poznan, Poland.
12. 'One-weighted and trace inequalities criteria for fractional integrals in grand Lebesgue
th

spaces'’ 8 International Conferenee on 'Function Spaees, Differential Operators, and
Nonlinear Analysis' (FSDONA 2011), September 18-24, 2011, Tabarz/Thuringia,
Germany.
13. ‘’Integral operators in new function spaces’’ International Conference ‘’ (პლენარული
მოხსენება) Continuum Mechanics and Related Problems of Analysis, Dedicated to the
N. Muskhelishvili 120th Birthday Anniversary, September 10–14, Tbilisi, Georgia
Tbilisi, September 9-14, 2011.

14. Potential and singular operators in grand Lebesgue and Morrey spaces” (მოწვეული
მომხსენებელი), 5-th World Conference on 21st Century Mathematics, Abdus Salam
School of Mathematical Sciences, GC University, Lahore, Pakistan, 9-13 February, 2011.
15. On the Hardy Inequality”, Young Researchers’ First International Camp, July 25-31,
2010, Bakuriani, Georgia.
16. “Weighted estimates for operators of harmonic analysis in non-standard Lebesgue spaces
and some applications”,
XXX CONVEGNO NAZIONALE DI ANALISI ARMONICA,
GARGNANO, 7-11 GIUGNO 2010, ITALIA.
17. “One-sided potentials with multiple kernels on cones of monotonic functions. One and
two weight criteria” (მოწვეული მომხსენებელი). International Conference on
Mathematical Inequalities and Applications (MIA), School of Mathematical Sciences,
(GC University), March 7-13, 2010,Lahore, Pakistan.
18. “Maximal functions and potentials in Morrey spaces associated with grand Lebesgue
spaces”, Batumi-Kutaisi, Georgia, 9-12 October, 2009.
19. ”Potentials and singular integrals in Morrey spaces”( მოწვეული მომხსენებელი), 4-th
World Conference on 21st Century Mathematics, Abdus Salam School of Mathematical
Sciences, Lahore, Pakistan, March 4-8, 2009.
20. “Trace inequalities for fractional maximal and potential operators in Lp(x) spaces”,
International Workshop in Variable Exponent Analysis and Related Topics, Tbilisi,
Georgia, September 2-5, 2008.
21. “Boundedness of one-sided operators in variable exponent Lebesgue spaces”, Workshop
and Conference In Function Spaces, Differential Operators and Nonlinear Analysis,
Helsinki, Finland, August 22-29, 2008.
22. a) “One-sided operators in Lebesgue spaces with variable exponent"; B) “Two-weight
estimates for generalized potentials, maximal functions and singular integrals in Variable
exponent Lebesgue spaces” . International Conference “Weight Estimates of Differential
and Integral Operators and Their Applications”, Astana, Kazakhstan, September 3-5,
2007.
23. “On the boundedness of one-sided maximal functions and
singular integrals in
Lebesgue spaces with variable exponent”, 6-th International ISAAC Congress, Ankara,
Turkey, 13-18 August, 2007.
24. “Two-weight estimates for maximal functions, potentials and singular integrals in
variable exponent Lebesgue spaces”, International Workshop in Variable Exponent
Analysis, Baku, Azerbaijan, May 14-18, 2007.
25. “Two-weight estimates for potentials and singular integrals in variable Lebesgue spaces
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