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პერსონალური მონაცემები (CV) 
 

გვარი  თავხელიძე სახელი დავით 
    

მისამართი (სამსა-

ხურის, ბინის) 

ი. აბაშიძის 21, ბინა 20, თბილისი, 

0179  

დაბადების თარიღი და  

ადგილი 

1946 წელი, 12 აგვისტო 

    

მოქალაქეობა საქართველო ტელეფონები +99599 504497;  

   2223007 
    

ელ.ფოსტა d.tavkhelidze@gtu.ge   
    

 
 

3. განათლება  
განათლება სასწავლებლის დასახელება სწავლის დრო 

საშუალო  ქ. თბილისის 55-ე საშუალო სკოლა 1953 -1963 

უმაღლესი საქართველოს პოლიტექნიკური 

ინსტიტუტი, ინჟინერ 

მანქანათმშენებლის კვალიფიკაცია 

1963 -1968 

ასპირანტურა, დოქტორანტურა მანქანათმცოდნეობის სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტის(მოსკოვი) 

ასპირანტი - ტექნიკურ მეცნიერებათა 

კანდიტატი. 

 

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი 

 

1968 -1971 

 

1987 

 

4. ენების ცოდნა 
უცხო ენის დასახელება ფლობის დონე (თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით) 

ინგლისური თავისუფლად 

რუსული თავისუფლად 
 

 

 

5. სამეცნიერო ან აკადემიური ხარისხი და წოდება 

 თემის დასახელება 
მინიჭების თარიღი მინიჭებული 

ხარისხი 

საკანდიდატო 

დისერტაცია  

დრეკად რგოლიანი გადამცემი ხაზებში 

წარმოქმნილი გარდამავალი პროცესების 

ოპტიმიზაციის საკითხისადმი 

 24.11.1971 ტექნიკურ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი 

სადოქტორო დისერტაცია  დრეკად რგოლიანი კინემატიკური ჯაჭვების 24.07.1987 ტექნიკურ 
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დინამიკური ანალიზი მეცნიერებათა 

დოქტორი 

აკადემიური დოქტორი    

პროფესორი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი 

15.06.1989  

აკადემიის წევრ-

კორესპონდენტი 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია 

26.06.2009 საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემიის 

ეროვნული 

აკადემიის წევრ-

კორესპოდენტი 

აკადემიის ნამდვილი 

წევრი 

   

 

6. სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

6.1 პედაგოგიური მოღვაწეობა 

 

6.2. საზღვარგარეთ საქმიანობა 

 

7. სამეცნიერო ინტერესების სფერო 

თარიღი დაწესებულების დასახელება თანამდებობა 

2008 - დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  მეცნიერების დეპარტამენტის უფროსი                

2005 -2007    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი 

1987 - 2005 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მექანიზმებისა და მანქანების თეორიის კათედრის 

გამგე 

1985 - 2003 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის 

ლაბორატორიის გამგე 

თარიღი დაწესებულების დასახელება თანამდებობა 

1971 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მანქანათა ნაწილების კათედრის დოცენტი 

1987  საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მექანიზმების და მანქანების თეორიის კათედრის 

პროფესორი 

2015 საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების 

ინჟინერინგის ფაკულტეტის, აგროინჟინერიის 

დეპარტამენტის პროფესორი 

საქმიანობის ფორმა თარიღი ადგილი და დაწესებულება 

ლექციების კურსის წაკითხვა 

უცხოეთის უმაღლეს 

სასწავლებლებში 

  

ხანგრძლივი მივლინება 

კვლევით დაწესებულებებში 

1976-1977 სტენფორდის უნივერსიტეტი (აშშ) 

სხვა   

 

მრავალრგოლიანი ბერკეტული მექანიზმების კინემატიკური და დინამიკური ანალიზი და სინთეზი  

 

სამრეწველო რობოტების შემსრულებელი მექანიზმების დინამიკური ანალიზი და სინთეზი 

მცირე ელექტროსადგურებისთვის ორმაგი ქმედების (ბანკის ტიპის)ჰიდროტურბინების დაპროექტება, შექმნა და 

დანერგვა  

სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატური დანადგარების შექმნა და დანერგვა 

მცირე სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურების დაპროექტება, შექმნა და დანერგვა 

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სენსორების გამოყენების ბაზაზე მეტალო-კონსტრუქციების, მუდმივი მონიტორინგისათვის 

განკუთვნილი დანადგარების შექმნის საფუძვლების დამუშავება 
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8. პუბლიკაციები (საერთო რაოდენობა, ციტირების ინდექსის მითითებით (116 ნაშრომი))  

 

8.1 მონოგრაფიები  

წლები  

1984  მანიპულატორული რობოტების შემსრულებელი მექანიზმების კვლევა და გაანგარიშება (რუს).          

2003 ელექტრონული ბიზნესი და მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები                

2009  სამრეწველო რობოტების  მრავალკავშირიან ამძრავთა  სისტემის მათემატიკური მოდელირება და 

სინთეზი (რუს).      
 

2009 მექანიკური სისტემების შემადგენელი რგოლების რღვევის დინამიკა და მონიტორინგი     

2013  საბაგირო გზების ვაგონების ამძრავი მოწყობილობების და დაკიდების მექანიზმების სქემები, 

მოდელები და დინამიკური კვლევები  
2015  მოძრაობის მრავალი თავისუფლების ხარისხის ბერკეტული მექანიზმის კინემატიკური და ძალოვანი 

ანალიზი (რუს).           

 

8.2 ძირითადი სამეცნიერო სტატიები (არაუმეტეს 50-ისა) 

წლები  

1970 მოძრაობის მრავალი თავისუფლების ხარისხის ბერკეტული მექანიზმის კინემატიკური და ძალოვანი 

ანალიზი  

1970 გარდამავალი პროცესების ოპტიმიზაციის ერთი შემთხვევა მანქანური აგრეგატის გადაცემის ხაზზე 

(რუს).G        

1971 n -თავისუფლების ხარისხის მქონე არაწრფივი სისტემების ოპტიმიზაციის საკითხისადმი  

1973 Aარაწრფივი სისტემების არამდგრადი პროცესების კვლევის საკითხისადმი (რუს).         

1979  საშემდუღებლო სამუშაოების შემსრულებელი რობოტის დაგეგმარების საკითხები (რუს).       
 

1979  სივრცითი მექანიკური სისტემების მოძრაობის მათემატიკური მოდელი (რუს).       
1980 გარდამავალი პროცესების დინამიკის მათემატიკური აღწერა, დრეკადრგოლებიან სივრცით 

მექანიზმში (რუს).    
1980  წარმოსახვითი სიხშირეების მახასიათებლების გამოყენება იმპულსურ მარეგულირებელ სისტემებში 

(რუს).      
1984  ბრუნვით  კინემატიკურ წყვილებიანი მანიპულატორის შემსრულებელი მექანიზმის დინამიკის 

მოდელირების საკითხები (გერმ).    

1987 მრავარლგოლიანი ბერკეტული მექანიზმის მოძრაობის განტოლების ამოხსნა ეგემ-ზე. (რუს)          

1988    ხიმინჯების ჩასობის დარტყმითი ვიბრაციული მეთოდის გამოყენების საკითხისადმი (რუს).     

1998 Uუკუგეომეტრიული სივრცითი ამოცანის ანალიზი მრავამრგოლიანი ღია კინემატიკური 

ჯაჭვებისათვის     

2005  წყლის ორთქლი, როგორც პლაზმის წარმომქმნელი გარემო (რუს).     

2008 ხუთრგოლა ბერკეტული მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი (ინგლ). 
 

2011 მოძრაობის ორი თავისუფლების ხარისხის ხუთრგოლა ბერკეტულ მექანიზმში პირდაპირი 

გეომეტრიული ამოცანის ამოხსნის საკითხისათვის        

2011 მოძრაობის ორი თავისუფლების ხარისხის ხუთრგოლა ბერკეტული მექანიზმის 

უკუგეომეტრიული ამოცანის ამოხსნის საკითხი  

2013 Geometry of five link mechanisms with two degrees of freedom 

2012  ხუთრგოლა ბრტყელი ბერკეტული მექანიზმის კინეტოსტატიკა           

2012 The device for plasma-mechanical drilling of hard rocks 

2012 Computer visualization of multilink mechanisms with two degrees of freedom 

2013  ბერკეტული მექანიზმის რგოლებში აღძრული ძაბვების გაანგარიშების საკითხისადმი        

2013 Схемы, модели и динамические исследования механизмов подвески вагонов и приводных устройств 

подвесных канатных дорог 

სხვა და სხვა დანიშნულების მრავალრგოლიანი მექანიკური სისტემების გაანგარიშება, დაპროექტება და შექმნა 
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2014  მყარ საწვავზე მომუშავე წყალგამაცხელებელი პიროლიზური ქვაბი        

2015  მოძრაობის მრავალი თავისუფლების ხარისხის ბერკეტული მექანიზმის კინემატიკური და ძალოვანი 

ანალიზი         

2016  მეცნიერებათტევადი ინოვაციური ტექნოლოგიები და მანქანათმშენებლობა  

 

8.3 სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურა  

და საშუალებები 

წლები  

1976  მექანიზმების მანქანების თეორია. ამოცანათა კრებული საკურსო გეგმარის შესასრულებლად  

2004 ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი       

2005  ტრიბოტექნიკა           

2005   გამოყენებითი    მექანიკა     

2008  მექანიზმების დინამიკური ანალიზი          

2018 მოსავლის ამღები მანქანები (მეთოდური მითითებები) 

 

 

 

8.4 ელექტრონული პუბლიკაციები 

წლები სათაური წყაროს მისამართი 

2016 Applied Mechanics (Written for the School of Design 

of GTU). სახელმძღვანელო 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკა - CD 3439   

2016 Basic Manufacturing Processes   and Workshop 

Technology.   სახელმძღვანელო    

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკა - CD 3441   

 

8.5 სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში... მონაწილეობა (ბოლო ათი წლის) 

წლები სათაური ღონისძიების დასახელება 

11-13 September 

1984 

 საწარმოო რობოტების შემსრულებელი 

მექანიზმის რგოლების ურთიერთგანლაგების 

ცდომილება (რუს).          

 

Machine tools, automation and robotics in 

mechanical engineering, Prague, Czechoslovakia 

22-25 აგვისტო 

1982w. ოდესა 

 მანიპულატორული რობოტების შემსრულებელი 

სისტემების დინამიკური ანალიზი და სინთეზი             

 მმთ-ში მეორე საკავშირო ყრილობის 

მოხსენებათა თეზისები           

 

16-19 ნოემბერი 

1993 

ახალი ტიპის ბერკეტული სფერული 

მექანიზმების სინთეზი, გამავალი რგოლის 

ხანგრძლივი გაჩერებით        

სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია      

2-4 ივნისი  1997 ხსნილობის სიჩქარის მარეგულირებელი 

მოწყობილობა            

სტუ-ს 75-ე წლისთავისთვის მიძღვნილი 

პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია 

8-11. October. 

2000, Tbilisi 

To the problem of determination of strength 

properties of the links of spatial multi-link linkage  

International conference of the problems of applied 

mechanics (PAM-2000) 

”9-10 April, 2006 Current state of Georgian technical university in 

cooperation with local enterprises. 

“Tempus in Touch: University-Enterprise, 

 co-operation 

19-25 September 

2011 Batumi 

Geometry of five link mechanisms with two degrees of 

freedom 
“Modern algebra and its applications” 

2012 თბილისი     ხუთრგოლა ბრტყელი ბერკეტული მექანიზმის 

კინეტოსტატიკა        

 სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია         samecniero konferencia 

2012 თბილისი  მთის ქანების პლაზმამექანიკური ბურღვის 

მოწყობილობა       

სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია         samecniero 
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konferencia 

2012 თბილისი მოძრაობის ორი თავისუფლების ხარისხის 

ხუთრგოლა ბერკეტული მექანიზმის 

კომპიუტერული ვიზუალიზაცია     

სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია         samecniero 

konferencia 

 

9. საორგანიზაციო საქმიანობა (კონგრესებისა და კონფერენციების, მოწყობა, რედაქტორობა) 

წლები დასახელება 

2005 -დღემდე Magazine of “Problems of mechanical engineering” - რედკოლეგიის წევრი 

2007-დღემდე სამეცნიერო ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ - რედკოლეგიის წევრი 

2012-დღემდე სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“- რედკოლეგიის წევრი 

2012 -დღემდე  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული -რედკოლეგიის წევრი         

2013-2018 Научный журнал- Мобильные машины -რედკოლეგიის წევრი 

 

10. გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები) 

წლები დასახელება 

1981 მანიპულატორის შემსრულებელო ორგანო            

1989 Устройство для нарезания объемного орнамента на плоской рейке Авторское свидетельство № 1708666 

1989 მრუდხარა კულისა მექანიზმი წამყვანი რგოლის შეჩერებით (რუს).         

1989 ლენტური ხეხვის მოწყობილობა          

1989 მოწყობილობა მრგვალი განიკვეთის ხის დეტალების ხეხვისათვის         

1989 Устройство для двухсторонной подрезки шпалер, преимущественно  чайных кустов 

1989 შპალერის გვერდების ჩასაჭრელი მოწყობილობა                

1990  ქარის ენერგეტიკული მოწყობილობა (რუს).           

1990 მოცულობითი ორნამენტის ამოსაჭრელი მოწყობილობა სწორი ზედაპირიდან ლარტყაზე         

1990 Устройство для нарезания орнамента на рейке. 

1991 ჩაის შპალერის გვერდითი მოჭრის მოწყობილობა        

1991 Навесное устройство для подрезки шпалер.  
 

1991  ჩაის საკრეფი აპარატი            

1992 

Устройство для нарезания объемного орнамента на плоской рейке. Авторское свидетельство № 1768403 

1998  სარკინიგზო ვაგონების სიჩქარის მარეგულირებელი მოწყობილება      

1999 ჰიდროტურბინა 

2000 ქარის ენერგეტიკული დანადგარი       

2000 ქარის ენერგეტიკული დანადგარის საჰაერო ხრახნის სიჩქარის მარეგულირებელი მოწყობილობა        

2005 საფრენი აპარატის დაზიანებათა შეფასების სისტემა 

2005 მოწყობილობა რკინიგზის ლიანდაგის სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგისათვის 

2012 მყარ საწვავზე მომუშავე წყალგამაცხელებელი პიროლიზური ქვაბი 

2013 სპეციალური საჭიროების მქონე პირების გადასაადგილებელი კიბეზე მავალი სატრანსპორტო 

საშუალება 

 

11. საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო გრანტები 
წლები დასახელება 

1999 -2002 BENE-BAS  - Benchmarking of e-business solutions for Western and Eastern European SMEs. 

2000 - 2003 ENERGIA  - Extended Network to Eastern Regions Involving Government authorities and Academia 

2001 -2004 AFORO(- Agri-Food Roadmaps 

2001 - 2003 LIRIC - Leveraging Intra And inter countries territorial marketing in Eastern European manufacturing sector 

2004 - 2006 FERBEV - Improvement of Four Fermented Beverage Processing From Eastern Countries; 
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2006 -2009 TEMPUS project - EQUASER) - Esteblishing Quality Assurance Services in the Georgian Higer Education 

Institutions 

2011 - 2014 TEMPUS project – EGNITEC - Modernizing higher engineering education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan 

to meet the technology challenge 

2013 - 2016 SUAFRI-EPC  - Supporting the Uptake of agri-food Research Results into Innovation with EPC countries.  

2016 - 2018 უნარშეზღუდულთა კიბეზე გადასაადგილებელი სატრანსპორტო საშუალების დაპროექტება და 

შექმნა. რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. 

 
 

12. სამეცნიერო-კომერციული საქმიანობა, რეალიზებული პროექტები, დანერგვა 
წლები დასახელება 

2013   წყალგამაცხელებელი  პიროლიზური  ქვაბის დანერგვა ს.ნატახტარის საშუალო სკოლაში 

2016-2017 ქ.დუბნის ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი , „ნიკას“ პროექტის ფარგლებში 
1000 ტონიანი მრავალფუნქციური დეტექტორის და მისი პოლუსების სატრანსპორტო სისტემის 

გაანგარიშება და პროექტირება.  

2017-2019 ATLAS დეტექტორის ახალი დამცავი მცირე დისკოს ალუმინის სტრუქტურის დაპროექტება და 

დამზადება 

 

13. სხვა საქმიანობა  

 დასახელება წლები 

დისერტაციების და სამაგისტრო 

(საკვალიფიკაციო) ნაშრომების 

ხელმძღვანელობა 

ღია კინემატიკური ჯაჭვების დინამიკური ანალიზის 

საკითხისადმი. დისერტანტი - გრიგოლ გრიგოლაშვილი. 

(ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო 

ხარისხი)            

 
Проектирование простраственных стержневых механизмов по 

заменяющим схемам. Диссертант - Терещенко Олег Петрович 

(диссертациа на соискание ученой степени кандитата 

технических наук). 

  

Анализ  и синтез  пространственных механизмов с помощю их 

плоских моделей. Диссертант -  Деметрашвили Мери 

Николаевна. (диссертациа на соискание ученой степени 

кандитата технических наук). 

  

Разработка математических моделей функцинирования и 

синтеза систем машин и приводных механизмов 

металлорежущих станков. Диссертант -  Ардаширов Наиль 

Шамилиевич (диссертациа на соискание ученой степени 

кандитата технических наук). 

 

საკოპირო როტორულ სახეხი ჩარხის ჰიდროამძრავიანი 

მიმყოლი მექანიზმის დამუშავება და დინამიური 

გამოკვლევა. დისერტანტი - მურთაზ მამისეიშვილი. 

(ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო 

ხარისხი)            

 

სივრცითი ბერკეტული  მექანიზმების მათემატიკური 

მოდელი. დისერტანტი - ოთარ გოგოძე. (ტექნიკურ 

მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი)            

 

სამრეწველო რობოტების შემსრულებელი ორგანოს 

პოზიციონერების სიზუსტის დინამიკური ანალიზი. 

დისერტანტი - ნია ნათბილაძე (ტექნიკურ მეცნიერებათა 

კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი)            

 

სივრცითი მრავალრგოლიანი კინემატიკური ჟაჭვების 

გეომეტრიული და ძალოვანი ანალიზი ეგმ -ის 

გამოყენებით. დისერტანტი - ირაკლი ბოჭორიშვილი 

 

1984 

 

 

 

 

1989 

 
 
 

1990 
 
 
 
 

1991 

 

 

 

 

1993 

 

 

 

 

 

1994 

 

 

 

1996 

 

 

 

 

 

1998 
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(ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო 

ხარისხი)        

 

სივრცითი ოთხრგოლა ბერკეტული მექანიზმების 

რხევების ანგარიში დისკრეტული ჯაჭვური სისტემების 

მეთოდის გამოყენებით. დისერტანტი - ზურაბ 

მჭედლიშვილი (ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის 

სამეცნიერო ხარისხი)      

 

პერიოდულად ცვალებადპარამეტრებიანი საჩარხო 

ამძრავთა სისტემების მოდელების, დინამიკური კვლევის 

მეთოდებისა და მეთოდიკების შემუშავება.   დისერტანტი - 

ალექსანდრე ვაშალომიძე.  (ტექნიკურ მეცნიერებათა 

კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი)      

 

გემების ავტომატიზირებული    სისტემების დინამიკური 

სინთეზი და სატვირთო გადაზიდვების ეფექტურობის 

გაზრდის ოპტიმიზაციური ღონისძიებები. დისერტანტი - 

პარმენ ხვედელიძე.  (ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის 

სამეცნიერო ხარისხი)      

 

მაკოპირებელი  სახეხი ჩარხების ჰიდრომექანიკური და 

პნევმომექანიკური მოთვალთვალე ამძრავების მოდელების 

შემუშავება და დინამიკური გამოკვლევები. დისერტანტი - 

თომა მჭედლიშვილი. (ტექნიკურ მეცნიერებათა 

კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი)      

 

რელსების და გოგირწყვილების სიმტკიცის 

კონტროლისათვის აპარატულ -კომპიუტერული 

კომპლექსის დამუშავება. დისერტანტი - დავით 

მაზანაშვილი. (ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის 

სამეცნიერო ხარისხი)      

 

მემბრანული  ნანოტექნოლოგიებისა და ნანოსისტემების 

დამუშავება და შექმნა. დისერტანტი - გიორგი 

ბიბილეიშვილი. (დოქტორის აკადემიური ხარისხი) 

 

მოძრაობის ორი თავისუფლების ხარისხის ხუთრგოლა 

ბერკეტული მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი. 

დისერტანტი - ზურაბ კუბლაშვილი. (დოქტორის 

აკადემიური ხარისხი) 

 

მემბრანული ნანოტექნოლოგიების და ნანოსისტემების 

დამუშავება და შექმნა. დისერტანტი - გიორგი 

ბიბილეიშვილი. (დოქტორის აკადემიური ხარისხი) 

 

მექანიზმებსა და მანქანებში მიმდინარე პროცესების 

მოდელირება მათი საიმედოობის გაზრდის მიზნით. 

დისერტანტი - ზვიად მიდელაშვილი. (დოქტორის 

აკადემიური ხარისხი) 

 

მრავალრგოლიანი ბერკეტული მექანიზმების 

კინემატიკური მოდელების კვლევა თანამედროვე 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

დისერტანტი - მარინა რაზმაძე. (დოქტორის აკადემიური 

ხარისხი) 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

2014 

საერთაშორისო, სახელმწიფო და 

რეგიონულ პროგრამებში  და 

პროექტებში მონაწილეობა 

ქ.დუბნის ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი 

, „ნიკას“ პროექტის ფარგლებში 
1000 ტონიანი მრავალფუნქციური დეტექტორის და მისი 

პოლუსების სატრანსპორტო სისტემის გაანგარიშება და 

2016-2017 
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პროექტირება.  

 ATLAS დეტექტორის ახალი დამცავი მცირე დისკოს 

ალუმინის სტრუქტურის დაპროექტება და დამზადება 
2017-2019 

 

 

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

2013 ღირსების ორდენი 

2000 ღირსების მედალი 

1986  საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი მეცნიერებისა და ტექნიკის 

დარგში 
 

 

15. ოჯახური მდგომარეობა 
დაოჯახებული 

 


