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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი 1958-1964
 doqtorTan gaTanabrebuli , moskovis lomonosovis sax.
saxelmwifo universitetis fizikis fakultetis sabWom 1975 w.
25 ivniss mianiWa fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidatis
samecniero xarisxi. Spec. magnituri movlenebis fizika

1964-1965 q. novosibirski. Organizacia п.я №55.ინჟინერ-ტექნოლოგი
1973-1977 saqarTvelos mecnierebaTa akademiis kibernetikis
institutis umcrosi mecnier-TanamSromeli.
1977-1989 quTaisis politeqnikuri institutis fizikis kaTedris
ufrosi maswavlebeli
1989-2006 quTaisis teqnikuri universitetis fizikis kaTedris
docenti
2002-2006 ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ზოგადი და საინჟინრო ფიზიკის
კათედრის გამგე

2006-2010 akaki wereTlis saxelmwifo universitetis fizikis
departamentis asoc. Pprofesori.
2010-2016 akaki wereTlis saxelmwifo universitetis fizikis
departamentis asoc. Pprofesori.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური
რუსული

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

+
+

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:8
კ.ცხაკაია, მ.ციცქიშვილი, ო.ბენიძე, რ.კიკვიძე. აეროზოლების
ინდიკაცია სიგნალის პოლარიზებული მახასიათებლებით
სამრეწველო გამონაბოლქვების დროს, საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ინოვაციური
ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“ შრომები,
ქუთაისი 2010, 251-253გვ.
К.Г.Цхакая. А.А. Капанадзе. Дж. Г. Никурадзе. О.М.
Венидзе.В.И.Квинтрадзе. Поляризационные исследования
метеобъектов в режиме разнесенного приема.VIII
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის
„Наиновите научни постижения-2012 ‘ მასალები. ტ.33 Физика
технология. София 2012. 22-23
რ. კიკვიძე. ო. ბენიძე. კ.ცხაკაია „პასიური და აქტიური
ტრანსპორტის მექანიზმები ბიოლოგიურ მემბრანაში“
(მეთოდური მითითებანი საგანში „ბიოფიზიკა“)
გამომცემლობა“უნივერსალი თბილისი 2013წ.
რ. კიკვიძე. ო. ბენიძე. კ.ცხაკაია „ჰემოდინამიკის ფიზიკური
საფუძვლები“
(მეთოდური მითითებანი საგანში „სამედიცინო ფიზიკა“)
გამომცემლობა“უნივერსალი თბილისი 2013წ.
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სამეცნიერო
კონფერენციები

სახელი, გვარი

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი
სულ:2
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„Наиновите научни постижения-2012
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია„ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე
მასალები“ –2010წ

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია
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