
სტრუქტურა და თანამშრომლები 

 
დირექტორი პროფ. გიორგი ჯაიანი 
ტელეფონი: +995 (32) 2188098; 
იმეილი: george.jaiani@viam.sci.tsu.ge,  

george.jaiani@gmail.com 

 სამეცნიერო საბჭოს სწავლული მდივანი დოქტორი ნიკო ავაზაშვილი
ტელეფონი: +995 (32) 2545992; 
იმეილი: niko.avazashvili@viam.sci.tsu.ge 

 დირექტორის მოადგილე დოქტორი ნატალია ჩინჩალაძე
ტელეფონი: +995 (32) 2545995; 
იმეილი: natalia.chinchaladze@viam.sci.tsu.ge,  

chinchaladze@gmail.com 
დირექტორის თანაშემწე მანანა გვარამაძე 
ტელეფონი: +995 (32) 2186342; 
 
სამეცნიერო 
მიმართულება 

უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მათემატიკური 
პრობლემები 
და ანალიზის მონათესავე საკითხები 

ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი: 
პროფ. გიორგი ჯაიანი (საზოგადოებრივ საწყისებზე) 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები: 
პროფ. გრიგორ გიორგაძე 
პროფ. უშანგი გოგინავა 
პროფ. თამაზ თადუმაძე 
პროფ. გოგი კაპანაძე 
პროფ. რომან კოპლატაძე 
პროფ. თენგიზ მეუნარგია 
პროფ. დავით ნატროშვილი 
პროფ. ჯონდო შარიქაძე 
პროფ. დაზმირ შულაია 

მეცნიერ თანამშრომლები: 
დოქტორი ნიკო ავაზაშვილი 
დოქტორი გიორგი ახალაია 
დოქტორი ლამარა ბიწაძე 
დოქტორი ნათელა ზირაქაშვილი 
დოქტორი მაია სვანაძე 
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დოქტორი ნატალია ჩინჩალაძე 
დოქტორი ივანე ცაგარელი 
დოქტორი ნინო ხატიაშვილი 
დოქტორი რომან ჯანჯღავა 
დოქტორი ვალერი ჯიქია 
ბორის მაინტრენკო (Ph.D. სტუდენტი) 
სპეციალისტები:   
მარგარიტა თუთბერიძე (მაგისტრატურის სტუდენტი) 
ნათია მჭედლიძე (მაგისტრატურის სტუდენტი) 
  
თსუ ს პროფესორი: 
ასოცირებული პროფესორი ილია თავხელიძე 

უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მათემატიკური პრობლემები 
და ანალიზის მონათესავე საკითხების ლაბორატორია 
გამგე დოქტორი ნატალია ჩინჩალაძე 
ლაბორანტი  დოქტორი ბაკურ გულუა 

სამეცნიერო 
მიმართულება 

მათემატიკური მოდელირება და 
გამოთვლითი მათემატიკა 

თანახელმძღვანელები, მთავარი მეცნიერ თანამშრომლები: 
პროფ. დავით გორდეზიანი 
პროფ. თამაზ ვაშაყმაძე 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები: 
პროფ. თამაზ კალაძე 
პროფ. ჯემალ როგავა 
პროფ. ქართლოსი ყაჭიაშვილი 
პროფ. თემურ ჯანგველაძე 
მეცნიერ თანამშრომლები: 
დოქტორი ზურაბ კიღურაძე 
დოქტორი ხათუნა ჩარგაზია 
დოქტორი არჩილ პაპუკაშვილი 
ლუბა წამალაშვილი 
გურამ კობერიძე (Ph.D. სტუდენტი)  

სპეციალისტი: 
თამარ ჯანელიძე (მაგისტრატურის სტუდენტი) 
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თსუ ს პროფესორები: 
სრული პროფესორი რამაზ ბოჭორიშვილი 
ასოცირებული პროფესორი გია ავალიშვილი 

მათემატიკური მოდელირებისა და გამოთვლითი მათემატიკის ლაბორატორია  
გამგე პროფ. თემურ დავითაშვილი 
უფროსი ლაბორანტი მერი შარიქაძე 
ლაბორანტი დოქტორი გიორგი გელაძე 

  
სამეცნიერო 
მიმართულება 

დისკრეტული მათემატიკა და 
ალგორითმების თეორია 

ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი: 
პროფ. ალექსანდრე ხარაზიშვილი (საზოგადოებრივ საწყისებზე) 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი: 
პროფ. გოგი ფანცულაია 

მეცნიერ თანამშრომლები: 
პროფ. ჯემალ ანთიძე 
დოქტორი ბესიკ დუნდუა 
დოქტორი მიხეილ რუხაია 
დოქტორი თენგიზ ტეტუნაშვილი 
მარიამ ბერიაშვილი (Ph.D. სტუდენტი) 
თამარ ქასრაშვილი (Ph.D. სტუდენტი) 
 

თსუ ს პროფესორები: 
სრული პროფეოსრები: როლანდ ომანაძე 
                                          ალექსანდრე გამყრელიძე 
ასისტენტ პროფესორები: თინათინ დავითაშვილი 
                                               ფრიდონ დვალიშვილი 
                                               არჩილ ყიფიანი 

გამოყენებითი ლოგიკისა და პროგრამირების ლაბორატორია 
გამგე პროფ. ხიმურ რუხაია 
უფროსი ლაბორანტი დოქტორი ლალი ტიბუა 

სამეცნიერო მიმართულება ალბათობის თეორია და სტატისტიკა 
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თანახელმძღვანელები, მთავარი მეცნიერ თანამშრომლები: 
პროფ. ელიზბარ ნადარაია (საზოგადოებრივ საწყისებზე) 
პროფ. გრიგორ სოხაძე 

დოქტორი ალექსანდრე ტყეშელაშვილი 

დამხმარე პერსონალი 

სპეციალისტები:   

მირანდა გაბელაია 
ციცი გაბესკირია 
მანანა გვარამაძე 
მანანა თევდორაძე 

 

მეცნიერ თანამშრომელი  
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