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სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 30.07.1950
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში
ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი 1967-1973
წწ;
საკანდიდატო დისერტაცია 1981წ.
სადოქტორო დისერტაცია – 1995 წ.
სეს-ის პროფესორი – 2000 წ.

სამუშაო გამოცდილება

2006 წ.-დან
დღემდე
– აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ფიზიკის
დეპარტამენტის სრული პროფესორი
2005-2006 წ.წ. – ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის
(ქსტუ) ზოგადი და
საინჟინრო ფიზიკის კათედრის პროფესორი
1999-2004 წ.წ. – ქსტუ ბიოსამედიცინო სისტემებისა და აპარატების
კათედრის
პროფესორი
1996-1999 წ.წ. – ქსტუ კოსმოფიზიკისა და ატმოსფერული
ეკოლოგიის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრის დირექტორი
1985-1996 წ.წ. – ქუთაისის პოლიტექნიკური (ქპი)
ინსტიტუტის კოსმოფიზიკური გამოკვლევების
პრობლემური
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ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
1983-1985 წ.წ. – ქპი ფიზიკის კათედრის გამგე
1982-1983 წ.წ. – ქპი ფიზიკის კათედრის უფრ. მასწავლებელი
1974-1982 წ.წ. – აბასთუმნის ლაბორატორიის უმც. მეცნიერ
თანამშრომელი
1973-1974 წ.წ. – აბასთუმნის ლაბორატორიის უფრ. ლაბორანტი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

B2

C1

C2

+

რუსული

+

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში

თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ:130
თ. ადეიშვილი და სხვა სახელმძღვანელო „ასტრონომიის
საფუძვლები“ I და II ნაწილი ქუთაისი 2014წ.
თ. ადეიშვილი და სხვა.სახელმძღვანელო:“ მედიცინის
საბუნებისმეტყველო საფუძვლები“ I , II, III და IV
ქუთაისი 2014წ.
თ. ადეიშვილი სახელმძღვანელი„ასტროფიზიკის საფუძვლები“
ქუთაისი 2015წ
თ. ადეიშვილი სახელმძღვანელი„სამედიცინო აპარატურის
ფიზიკური საფუძვლები“ ქუთაისი 2015წ
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სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,სულ: 26
საერთაშორისო კონფერენციები – ქ. ბანგალონი (ინდოეთი),
პ ქ.ბუდაპეშტი (უნგრეთი),
ქ. გრაცი (ავსტრია); საერთაშორისო სემინარი – ქ. კირუნა
((შვეცია), ქ. სტარა –ზაგორა (ბულგარეთი)
ქ. სოფია (ბულგარეთი);
საერთაშორისო სიმპოზიუმები
– ქ. მოსკოვი (რუსეთი), ქ. სანკტ-პეტერბურგი (რუსეთი), ქ.
(რუსეთი);
საერთაშორისო სემინარები პლაზმურ ასტროფიზიკაში – ქ.
თბილისი (საქართველო),
ქ. თელავი (საქართველო); საერთაშორისო სიმპოზიუმები
იმუნო-რეაბილიტაციაში –
ქ. სოჭი (რუსეთი), ქ. მოსკოვი (რუსეთი), კანარის
კუნძულები (ესპანეთი), საერთაშორისო
კომფერენციების
რელიგია და მეცნიერება 2008-2009 წლების მონაწილე და
ორგანიზატორი (ქუთაისი 2008-2009 წლები).
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ეკოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები“ ქუთაისი 2015წ

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

ჟურნალ „ეკოლოგიის პრობლემები“ მთავარი რედაქტორი.
ჟურნალ „მატიანეს“ რედკოლეგიის წევრი.
გელათის ობსერვატორიის დირექტორი.
საზოგადოება“ფიზიკოსის“ წევრი-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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დამატებითი ინფორმაცია:
სადოქტორო
დისერტაციის
ხელმძღვანელობა,
სადოქტორო
პროგრამა
„ფიზიკის“
ხელმძღვანელი,
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