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სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 21.11.1968

განათლება

სამუშაო
გამოცდილება

ენობრივი კომპეტენციები

კომპიუტერული უნარები

• 2003წ. - ფ/მ მეცნიერებათა კანდიდატი. საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის ნ.მუსხელიშვილის სახელობის
გამოთვლითი ინსტიტუტი.
• უმაღლესი. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, 1987-1992. ფიზიკა-მატემატიკის ფაკულტეტი,
მათემატიკა ინფორმატიკის სპეციალობა

• 29.08.2006-დან დღემდე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მატემატიკის დეპარტამენტის ასოცირებული
პროფესორი.
• 09.01.2003-08.29.2006 - მათემატიკის კათედრის მასწავლებელი
• 11.10.1992-09.01.2003
აკ.
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსისტეტის მათემატიკის კათედრის ლაბორანტი

A1
ინგლისური
რუსული

A2

B1

B2
X
X

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
სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო სულ 4
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)
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სახელი, გვარი

ავტორი/ავტორები, სტატიის დასახელება, სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება, ტომი, სერია, №. წელი, გვერდები
ე. ჯაფარიძე, ლ. ზივზივაძე.
კოშის ტიპის გაწარმოებული
ინტეგრალები ნახევარსიბრტყეში. აწსუ მოამბე 2014, №1(3)
ე. ჯაფარიძე, ლ. ზივზივაძე. მახლობელ არეთა კვაზიკონფორმულად
ამსახავი ფუნქციების სასაზღვრო მნიშვნელობების შეფასების
შესახებ. აწსუ მოამბე 2013, №2
ე. ჯაფარიძე, ლ. ზივზივაძე. მახლობელ არეთა კვაზიკონფორმულად
ამსახავი ფუნქციების სასაზღვრო მნიშვნელობების შეფასების
შესახებ. აწსუ მოამბე 2013, №2
Japaridze E. Zivzivadze L. On Approximation of functions Mapping
conformally neighbouring domains. Bulletin of the Georgian Academy of
Sciences, 174, №2, 215-219, 2006.

სამეცნიერო სულ 6
კონფერენციები
წელი
კონფერენციის დასახელება და მოხსენების სათაური
2013
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მათემატიკოსთა ΙV
საერთაშორისო კონფერენცია. ჩეზაროსა და ბორელის სიმეტრიული
წარმოებულების შესახებ.
2012
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის ΙΙΙ საერთაშორისო
კონფერენცია. პუასონის გაწარმოებული ინტეგრალის სასაზღვრო
მნიშვნელობების შესახებ.
2009
საქართველოს მათემატიკოსთა V ყრილობა. მახლობელი არეების
კონფორმულად გადამსახავი ფუნქციების მიახლოების ზოგიერთი
ამოცანა.

ტრენინგები / სემინარები
წელი

გრადაცია

ტრენინგები / სემინარები

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

დამატებითი ინფორმაცია მეუღლე -ერეკლე ჯაფარიძე
შვილები - ირაკლი ჯაფარიძე, დავით ჯაფარიძე
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