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განათლება

სამუშაო
გამოცდილება

ენობრივი კომპეტენციები

კომპიუტერული უნარები

• 07.05.2003 წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნ.
მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის
ინსტიტუტის ph.m.01.05 №2 სადისერტაციო საბჭო.
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა.
• 25.05.1994 დავამთავრე ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის
ფაკულტეტის მათემატიკის სპეციალობა,
• 03.08.1989 ჩავირიცხე ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ავტომექანიკურ ფაკულტეტზე

• 2010 წლიდან დღემდე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის ასოცირებული
პროფესორი
• 2006-2010 წწ. - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მათემატიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
• 2004-2006 წწ. - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მათემატიკის კათედრის დოცენტი
• 2001-2003 წწ. - აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მათემატიკის კათედრის მასწავლებელი

A1
ინგლისური
რუსული

A2

B1
X
X

B2

C1

C2

ოპერაციული სისტემა Windows ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია; საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი
ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook); პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP); ინტერნეტში
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სახელი, გვარი

სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome
სამეცნიერო სულ 11
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)
№
ავტორი/ავტორები, სტატიის დასახელება, სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება, ტომი, სერია, №. წელი, გვერდები
1
G. Lominashvili, T. Bokelavadze. Limiting Theorems on Some Complete
Groups. Journal of Mathematical Sciences, November 2016, Volume 218, Issue
6. USA NewYork, Springer.
2
G. Lominashvili. On the Estimation of the Exponential Distribution of
Parameters. Journal of Mathematical Sciences. July 2016, Volume 216, Issue 4.
USA NewYork, Springer.
3
George Lominashvili, Mzevinar Patsatsia. On the Estimation of a
maximum Likelihood of Truncated Exponential Distributions.Bull, Gerg.
Nath. Acad. Sci. vol. 7, no. 1, 2013.
4
George Lominashvili, Mzevinar Patsatsia. On the Psevdo-Maximal
Likelihood Estimation of the Parameters of an Exponential Distribution by
Grouped Observations with Censoring.Bull, Gerg. Nath. Acad. Sci. vol. 6,
no. 3, 2012.
Babilya.P. Dochviri. B. Schachiaschvili M. Lominashvili G. Phatsatsia
5
M.On the generalization of one tteorem of bensoussan-lions. Bull, Georg.
Nath.Acad. Sci. vol. 2. № 2. 2008, p. 13-16
სამეცნიერო სულ 6
კონფერენციები
წელი
კონფერენციის დასახელება და მოხსენების სათაური
2015
Georgian-Gzech-Italian-Hungarian conferense. Batumi, september 9-18,
2015. G. Lominashvili . On the psevdomaximal likelihood estimation of the
parametrs of an burr distribution by grouped observations with censority.
2014
ივანე ჯავახიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე
სამეცნიერო
საფაკულტეტო
კონფერენცია
ზუსტ
და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. ბ. დოჭვირი, პ. ბაბილუა, გ.
ლომინაშვილი. -არასრული დაკვირვებებით ოპტიმალური გაჩერების
ამოცანის რედუქციის შესახებ.
2013
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მეოთხე საერთაშორისო
კონფერენცია.თბილისი-ბათუმი 9-15 სექტემბერი. გ. ლომინაშვილი პარეტოს განაწილების პარამეტრების მაქსიმალური დასაჯერობის
შეფასება.
2013
ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პირველი საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. 22-26 იანვარი. გ.
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2008

ტრენინგები / სემინარები
წელი

სახელი, გვარი

ლომინაშვილი,
მ.
ფაცაცია.
მოკვეთილი
ექსპონენციალური
განაწილების პარამეტრების მაქსიმალური დასაჯერობის შეფასების
შესახებ .
International Conference on Modern Problems in Applied Mathematics
Dedicated to the 90th Anniversary of the Iv. Javakhishvili Tbilisi State
University and 40th Anniversary of the I.Vekua Institute of Applied
Mathematics . I.Bokuchava, B.Dochvili, G. Lominashvili. Reduction in
optimal problem with incomplete data.

გრადაცია

პროექტები / გრანტები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

ჯილდოები /
სტიპენდიები

დამატებითი ინფორმაცია
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