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3. განათლება  

განათლება  სასწავლებლის დასახელება  სწავლის დრო  

საშუალო  თბილისის     მე-7     რკ.გზ.     საშუალო 

სკოლა  
1941-1951  

უმაღლესი  საქართველოს              პოლიტექნიკური 

ინსტიტუტი  
1951-1956  

ასპირანტურა, დოქტორანტურა  საქ.       მეცნ.       აკად.       გეოლოგიური  

ინსტიტუტის ასპირანტურა  

1958-1961  

    

4. ენების ცოდნა  

უცხო ენის დასახელება  ფლობის დონე (თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით)  
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საკანდიდატო დისერტაცია  რაჭა-ლეჩხუმის სინკლინის ჩრდილო ფრთის აგებულება  1963  

სადოქტორო დისერტაცია  ტექტონიკური სტრუქტურების ფორმირების მექანიზმი და 

ტექტოგენეზისის ზოგიერთი ზოგადი პრობლემა  
1974  

აკადემიური დოქტორი      

პროფესორი    1985  

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი    1983  

აკადემიის ნამდვილი წევრი    1988  

  6. სამსახურებრივი გამოცდილება  

თარიღი  დაწესებულების დასახელება  თანამდებობა  

1957-1958  თბილისის სახ. უნივერსიტეტის 

გეოლოგიისა და 

პალეონტოლოგიის კათედრა  

ლაბორანტი  

1958-1961  საქართველოს მეცნ. აკადემიის გეოლოგიური 

ინსტიტუტი  
ასპირანტი  

1961-1966  საქართველოს მეცნ. აკადემიის გეოლოგიური 

ინსტიტუტი  
უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი  

1966-1975  საქართველოს მეცნ. აკადემიის გეოლოგიური 

ინსტიტუტი  
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი  

1975-დღემდე  ალ.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი  ტექტონიკის, რეგიონული გეოლოგიისა და 

სეისმოტექტონიკის განყოფილების ხელძღვანელი  

1988 – დღემდე 

–  
საქართველის მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის დედამიწის შემსწავლელ 

მეცნიერებათა განყოფილება  

აკადემიკოს-მდივანი  

  
  6.1 პედაგოგიური მოღვაწეობა  

თარიღი  დაწესებულების დასახელება  თანამდებობა  

1969-1974  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი  უფროსი მასწავლებელი  

1974-1976  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი  დოცენტი  

1976-1996  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი  პროფესორი  

  
  6.2. საზღვარგარეთ საქმიანობა  

საქმიანობის ფორმა  თარიღი  ადგილი და დაწესებულება  

ლექციების  კურსის  წაკითხვა 

უცხოეთის  უმაღლეს 

სასწავლებლებში  

19-22/11 და 22/11 -3/12,1994  
22-24/11 , 1994  

კემბრიჯის უნივერსიტეტი 

ედინბურგის უნივერსიტეტი  

ხანგრძლივი მივლინება 

კვლევით დაწესებულებებში  
1967-1968  გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ჰანოვერის, 

მიუნხენის და კლაუსტალ-ცელერფელდის უმაღლესი 

სასწავლებლები  

სხვა  1968-2012  სამეცნიერო   მოხსენებები:   მიუნხენის   უმაღლეს 

სკოლაში და ვარშავის, ბრატისლავის, სოფიის, 

ბუქარესტის, პრაღის, ბუდაპეშტის, ვენის, პარიზის, 

რომის, ფრიბურგის, მოსკოვის და სხვ. ქალაქების 

სამეცნიერო  დაწესებულებებში.  

  

  

7. სამეცნიერო ინტერესების სფერო  
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8. პუბლიკაციები (საერთო რაოდენობა, ციტირების ინდექსის მითითებით (რაოდენობა)  

საერთო რაოდენობა  -  200-ზე მეტი; ციტირების ინდექსი  -  Google Scholar (I r a k l i G a m k r e l id z e) - 

1273, h-ინდექსი- 19, i10-ინდექსი -31, Web of Science – Citation index: 398; R e s e a r c h g a t e  ( I r a k l i  G 

am k r e l id z e)  1342, წაკითხული -33200.  

 

  8.1 მონოგრაფიები  
წლები    

1966  რაჭა-ლეჩხუმის სინკლინის ჩრდილო ფრთის აგებულება. საქ. მეცნ. აკად. გეოლ. ინსტ. შრომ. ახ. სერ. 

ტ.7, 102 გვ.  
1976  Механизм формирования тектонических структур и некоторые общие проблемы тектогенеза. Труды  

Геол. Ин.-та,  Нов. Сер. т. 52, 226 стр. (английсское резюме)  
1977  Тектонические покровы южного склона Большого Кавказа. Тр. Геол. Ин-та, т. 57, 82 стр.  (соавтор  

П.Д.Гамкрелидзе)  
1982  Alpine structural elements: Carpathian-Balkan-Caucasus-Pamir orogene zone.  Edit. M.Mahel. (co-authors: 

M.Mahel et al.).  211 p.  

1984  Тектоника и металлогения Кавказа. Труды Геол. Ин.-та. т.86, 324 стр. (соавторы: А.Цагарели и др.)  
1984  Геология Центральной Аджара-Триалетии и проблема формирования боржомской минеральной воды. 

Труды Геол. Ин.-та,  Нов. Сер. т. 83, 82 стр. (соавтор Г.П.Лобжанидзе)  

1985  Южно-Черноморский  вулканический  пояс  и  его  металлогения.  Москва,  Наука,  95  стр.  (соавторы:  
А.Михайлов и др.)  

1991  Геологическое строение Асса-Арагвинского пересечения Большого Кавказа. Тбилиси, Мецниереба, 187 

стр. (соавторы: М.Беридзе и др.)  

2005  Докембрийсско-Палеозойский  региональный  метаморфизм,  гранитоидный  магматизм и геодинамика  

Кавказа. Москва, Научный Мир, 458 стр. (соавтор Д.Шенгелиа, английсское резюме)  
2013  საქართველოს გეოგრაფია,თბილისი, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 324 გვ. (მთ.რედაქტ. 

რ.გობეჯიშვილი, თანაავტორები: ავტორთა კოლექტივი)  

  

  8.2 ძირითადი სამეცნიერო სტატიები  
წლები    

1969  Structure and development of the southern slope of the Greather Caucasus and Georgian block . Geotectonics, 

N4, pp. 72-84.  
1972  Planetary jointing of dislocated rocks and connected with it phenomena. Geotectonics, N6, p.45-54.  

1974  Adjara-Trialeti trough and problem of origin of Black Sea basin. Geotectonics, N 1, pp. 78-94. (Co-authors: Sh. 

Adamia et al.).  

1974  Латеральная зональность базальтоидов Черноморско-Аджаро-Триалетского палеорифта. Докл. АН 

СССР, т. 216, № 4, стр. 901-903. (соавторы: Ш.Адамия и др.).  

1977  Tectonic development of Anatolian-Caucasus-Iran segment of the Mediterranean  belt . Geotectonics, N3, pp.25-

37.  

1977  Models of geodynamic evolution of the Caucasus . Geotectonics, N 5, pp.125-129.  

1977  Main trend of tectonic development of the Caucasus and adjacent areas of the Mediterranean belt// Himalayan 

Geology, vol. 7, pp.43-45.  

1978  Zaclade crty tektoniky Kaukazu a Zapadnich Karpat. Geologicke prace (Bratislava), Sp 69, pp. 21-80 (Co- 

authors: P. Gamkrelidze, A. Biely, O. Fusan).  

1979  Die paleozoische entwiklung des Kaukasus und angrenzenden gebiete des Mediterran-Guertels. Zeitschrift fur 

Geologische Wissenschaften Varizische Tectogene Eurasiens, Teil II Iahrgang 7, Heft 10, S. 1249-1257.  

სტრუქტურული  გეოლოგია  და გეოტექტონიკა,  დეტალური  და  რეგიონული  სტრუქტურული  ანალიზი 
პლანეტარული ნაპრალოვნება, ტექტონიკური სტრუქტურების წარმოშობის მექანიზმი, შარიაჟების მორფოლოგიურ 

კინემატიკური თავისებურებები და მათი გენეზისი, ხმელთაშუა ზღვის მოძრავი სარტყლის გეოდინამიკური ევოლუცია დ 

სეისმოტექტონიკა,  ლითოსფეროს  და  დედამიწის  ქერქის  ჰორიზონტალური  ტექტონიკური  განშრევება  დ 

ტექტოგენეზისის ზოგადი პრობლემები.  
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1981  Ophiolites of the Dzirula Massif and problem of Paleotethis in the Caucasus. Geotectonics, N5, p.23-33. (co- 

authors: G.D.Dumbadze et al.)  

1981  Thrust zone of the Krizna nappe at stoly in the Tatra MTS (Poland). Studia Geologica Polonica (Warszawa). 

Vol. LXVIII, p.72-82, (Co-authors: M.Bac-Moszaszwili et al.)  

1982  О характере сочленения Аджаро-Триалетской складчатой зоны и Дзирульского массива // Доклады АН  

СССР, т. 266, № 1, с. 196-198. (соавторы Л.Б.Башелеишвили, В.С.Буртман)  
1982  Nappe structures of the Caucasus. In  “Alpine structural elements: Carpathian – Balkan- Caucasus – Pamir orogene 

zone (Bratislava), Veda, pp. 95-114.  

1984  To the investigation of tectonic structure of the Caucasus. Geologicke Prace (Bratislava), Sp. 80, pp. 39-45.  

1984  Peculiarities of mechanism of formation of nappe structure of the Caucasus and the Southern Carpathians . 

Geologicke Prace (Bratislava), Sp. 80, pp. 101-106.  

1985  Эксперименты по моделированию трансформированной складчатой структуры в некоторых зонах  

Большого Кавказа.  Бюлл. АН ГССР, т.120, № 2, стр. 340-346. (соавторы: Т.В.Гиоргобиани и др.)  
1985  History of formation of Mediterranean belt formation in Mesozoic and Cenozoic. Geotectonics, N 3, pp. 91- 

102. (Co-author A.L.Knipper).  

  
1986.  Geodynamic evolution of the Caucasus and adjacent areas in Alpine time. Tectonophysics,  vol. 127, p. 261-267  

1987  Структура Кваисинской рудоносной зоны (Грузия). Изв. АН СССР, сер. Геол. №1, стр. 96-105 (соавтор 

Ф.Маисадзе).  

1988  Alpine geodynamics of the Caucasus and adjacent areas. Studia Geologika Polonica (Warszawa), vol. XCI, pp. 61-

75.  

1988  Шарьяжная тектоника Кавказского сектора Альпийсского пояса. В «Актуальные проблемы тектоники 

СССР». М. Наука, с. 60-66. (соавторы: Ш.А.Адамия, А.Л.Книппер).  

1989  Геодинамическая  эволюция  и  механизм  формирования  структуры  Средиземноморского  складчатого 

пояса. В «Геодинамика Кавказа». , вып. 99, с. 79-89.  

1990  Kinematics of the Alpine deformation of the Caucasus and adjacent areas. Mechanics of jointed and faulted rock, 

Balkema-Rotterdam (Brookfild), p.183-186 (Co-author T. V. Giorgobiani).  

1991  Tectonic  nappes  and  horizontal  layering  of  the  Earth's  crust  in  the  Mediterranean  belt  (Carpathians, 

Balkanides and Caucasus). Tectonophysics, vol. 196, p.385-396.  

1996  Macera nappe in crystalline core of the Greater Caucasus and its geological significance. Bull. Georg. Acad. Sci., 

vol. 154, N 1, p. 84-89 (Co-authors: D. Shengelia, G. Chichinadze)  

1996  International Tectonic Map of Europe. M 1: 5000000. Commission for the Geol. Map. of the World. (Editors: V. E. 

Khain and Yu. G. Leonov). (co-authors: Brezhnev V.D. et al.).  

1997  Georgia. Encyclopedia of Europian and Asian regional geology.  Chapmen and Hall , p. 256-281.  
1998  Active deep faults map and catalogue of the territory of Georgia . Bull. of Georg. Acad. of Sci., Vol. 157, N 1, pp. 

80-85. (Co-authors: T.V.Giorgobiani et al.).  

1998  Stress vector orientations and movement of the Earth's crust of the territory of Georgia on the neotectonic stage. 

Bull. of Georg. Acad. of Sci., Vol. 158, N2, pp. 283-287. (Co-author S.Kuloshvili).  

1999  New data on the geological structure of the Locki crystalline massif. Bulletin of the Georgian Academy of sciences. 

Vol. 160.-N1.-Pp.93-97 (Co-authors: D. Shengelia, I. Shvelidze, G. Vashakidze).  

1999  Petrogenetic model of the Dzirula crystalline massif magmatites in the light of tectonic layering of the Eart's crust. 

Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. Co-author D. Shengelia.  

2000  Geostructural basis and geophysical investigations for the seismic hazard assessment and prediction in the Caucasus. 

IL NUOVO CIMENTO.  - Vol.23. - ?2. - Pp.191-215. (Co-authors: M. Caputo et al.)  

2000  Вновь о тектоническом расчленении территории Грузии. Тр. Геол. Ин-та. Нов. сер. т.115, стр. 204-208.  
2001  Origin of the igneous rocks of the Dzirula crystalline massif (Caucasus) in the light of the tectonic layering of 

Earth's crust // Geotectonics, vol. 35, N1, p.51-60. (co-author: D.Shengelia).  

2002  Геодинамическая типизация докембрийсско-фанерозойского магматизма Грузии. Тр. Геол. Ин-та. Нов. сер. 

т.117, стр. 105-126. (соавторы: О.З.Дудаури и др.).  
2004  Докембрий   Кавказа.   Минералогический    журнал.(Украина)    т.26,   №   3,   стр.   53-61.   (соавторы: 

Д.М.Шенгелия и др.).  

2005  Some questions of thermo-geodynamics of the Caucasus and the Black and the Caspian Seas water areas// J. 

Georgian Geophisical society, vol. 9a, p. 58-63. (Co-authors: G.Gugunava et al.)  

2005  Precambrian regional metamorphism, magmatism and geodynamics of the Caucasus. Inst. of Earth Sciences // 

Budelkhand University, jhansi, India, pp. 197-200(Co-authors: D.M. Shengelia et al.).  
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2007  Pre-Alpine geodynamics of the Caucasus, suprasubduction regional metamorphism and granitoid 

magmatism// Bull. Georg. National Acad. Sci., 2007, vol. 175, N1, p.57-65 (co-authors: D. Shengelia).  

2008  Tbilisi fault and seismic activity of Tbilisi environs (Georgia)// A.Janelidze geological institute Proceedings, 

New series, vol. 124, p. 30-35 (co-authors: T.Tsamalashvili et al.).  

2008  On genesis of Tbilisi olistostroms // A.Janelidze Geological institute Proceedings, New Ser. Vol. 124, pp. 24-29.  
(co-authors: G.Sh.Nadareishvili et al.)  

2010  Guide book of geological excursion of the International Scientific  Conference “Problems of geology of the 

Caucasus”, Tbilisi, pp. 1-35. (co-authors: F.Maisadze et al.).  

2010  Same new considerations on the age, composition, geological position and genesis of olistostromes  of the southern 
slope of the Greater Caucasus.  Bulletin of the Georgian Academy of Sciences.  Vol. 4, # 2, p.103-116. (co-author  
F. Maisadze)  

2011  New data on the U-Pb zircon age of the pre-Alpine crystalline basement of the Black Sea – Central  
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2012  საქართველოს  გეოლოგიური  რუკა  (1:1  000  000)  და  მისი  განმარტებითი  ტექსტი.  საქართველოს  

  



 

  

  ეროვნული ატლასი. თბილისი, გვ. 29-31.  
2012  საქართველოს  ტექტონიკური  რუკა  (1:  1  000 000)  და  მისი  განმარტებითი  ტექსტი.  საქართველოს ეროვნული ატლასი.  

თბილისი, გვ. 33-35.  
2013  Tectonic map of Georgia (1: 500 000). Publisher: “Meridiani” (co-authors:  M.Pruidze , M.Gamkrelidze, M.Loladze).  

2014  Precambrian regional metamorphism and magmatizm of Georgia and geodynamics of the Caucasus// Mineralogical Journal, 36. # 
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აორგანიზაციო საქმიანობა (კონგრესებისა და კონფერენციების, მოწყობა, რედაქტორობა)  
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1989 -დღემდე  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „მოამბის“ სარედაქციო საბჭოს წევრი.  

2016  IGCP 610  მეოთხე პლენარული საერთაშორისო კონფერენცია  (თბილისი) , პრეზიდენტი  
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11. საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო გრანტები  
წლები  დასახელება  
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of the Mediterranean foldbelt.”  
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12. სამეცნიერო-კომერციული საქმიანობა, რეალიზებული პროექტები, 

დანერგვა  
წლები  დასახელება  

    

    

  

  

13. სხვა საქმიანობა  

  დასახელება  წლები  

დისერტაციების და სამაგისტრო 

(საკვალიფიკაციო) ნაშრომების 

ხელმძღვანელობა  

ა.ყაველაშვილი  -  საკანდიდატო  დისერტაცია:  „მთიანი  აფხაზეთის 

ფიქლებრივი ზონის ტექტონიკა“ (ხელმძღვანელი)  
ლ.ბაშელეიშვილი - საკანდიდატო დისერტაცია: „აჭარა-თრიალეთის 

ნაოჭა ზონის და საქართველოს ბელტის შეხების ზოლის ტექტონიკა“ 
(ხ ელმძღვანელი)  
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კავკასიონის ალპური ნაოჭა სტრუქტურის ფორმირების მექანიზმი და 

ისტორია“ (ხელმძღვანელი).  
ს.ღონღაძე  - საკანდიდატო  დისერტაცია:“საქართველოს  ანომალური 

გრავიტაციული     ველი     და     მისის     გეოლოგიურ-გეოფიზიკური 

ინტერპრეტაციის ზოგიერთი საკითხი“ (ხელმძღვანწელი).  
ა.მოშაშვილი - სადოქტორო დისერტაცია: „სამხრეთ კასპიის და შავი 

ზღვის    დეპრესიების  შედარებითი  ანალიზი  და  გეოტექტონიკური 

ევოლუცია“ (კონსულტანტი).  

ფ.მაისაძე        -        სადოქტორო        დისერტაცია:        „საქართველოს  

1979  
  

1986  
  

  
1986  

  
  

2006  
  
  

1985  
  
  

1995  
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  პალეოგეოგრაფია      და      გეოლოგიური      ევოლუციის      ისტორია 

პალეოგენურ დროს“ (კონსულტანტი)  
  

საერთაშორისო, სახელმწიფო 

და რეგიონულ პროგრამებში  

და პროექტებში მონაწილეობა  

სახელმწიფო   პროგრამა:   „კავკასიონის   საუღელტეხილო   რკინიგზის 

ტრასის გეოლოგიური აგებულება“.  
სახელმწიფო    პროგრამა:    „ბაქო-სუფსის     ნავთობსადენის     ტრასის 

გეოლოგიური    აგებულება,         სეისმოტექტონიკა    და    საინჟინრო- 

გეოლოგიური პირობები“  
სახელმწიფო   პროგრამა:   „ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის    ნავთობსადენის 

ტრასის  სეისმოტექტონიკა,  საინჯინრო-გეოლოგიური   პირობები  და 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება“  
სახელმწიფო პროგრამა: „შაჰ-დენისის გაზსადენის  ტრასის სეისმური 

საშიშროების და საინჟინრო-გეოლოგიური შეფასება“  

1996-1999  
  

2000-2002  
  
  

2002  
  
  

2003  

  

14. ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები  
თარიღი  ჯილდოს, პრემიის, საპატიო წოდების დასახელება  

1976-დღემდე  საერთაშორისო პლანეტოლოგიური ასოციაციის წევრი (კალიფორნიის 

უნივერსიტეტი, აშშ)  
1976  საქართველოს სსრ სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენის საპატიო 

დიპლომი  
1984  XXVII საერთაშორისო გეოლოგიური კონგრესის საპატიო დიპლომი და ვერცხლის 

ნიშანი  
1976-1985  საერთაშორისო გეოლოგიური რუკების კომისიის წევრი (სსრკ-ს მეცნ. აკად.)  

1986  ა.ჯანელიძის სახელობის პრემია  
1986-1999  მსოფლიოს გეოლოგიური რუკის კომისიის წევრი, პარიზი.  
1976-1990  სსრკ-ს  უწყებათაშორისი ტექტონიკური კომიტეტის წევრი  

1988  სლოვაკეთის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელი  
1998  საქართველოს ღირსების ორდენი  

2008  ა.თვალჭრელიძის სახელობის პრემია  
        2018  საქართველოს ეროვნული პრემია  

    
   

  

15. ოჯახური მდგომარეობა  
დაოჯახებული.  
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