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გამოყენების პერსპექტივები
მათი გამოყენების პერსპექ-

ვეზირიშვილი ო.,
ვეზირიშვილი ქ.

ვეზირიშვილი ქ.

ვეზირიშვილი ქ.
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

ტივები” სსიპ საქ. საწ.
ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ.
ცენტრი, თბილისი 2007.
გურიის ენერგეტიკული
მონოგრაფიაში “ გურიის
გვ. 44-58
რესურსები და მათი
ბუნებრივი რესურსები და
გამოყენების პერსპექტივები
მათი გამოყენების
პერსპექტივები” სსიპ საქ. საწ.
ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ.
ცენტრი, თბილისი 2007.
მსოფლიოში ენერგიის არატრა- სსიპ ა.ელიაშვილის სახ.
გვ. 132-137.
დიციული განახლებადი წყამართვის სისტემების
როების გამოყენების პერსპექ- ინსტიტუტის შრომათა
ტივები და თბური ტუმბოს
კრებული N11, თბილისი
დანადგარების როლი სათბობ- 2007.
ენერგეტიკული რესურსების
დაზოგვის საქმეში.
Охрана окружающей среды при Сборник докладов междунас. 462-464.
применении энергоснабжающих родной научной конференции
теплонасосных установок.
«Информационные технологии
в управлении», Тбилиси, 2007.
თბური ტუმბოს დანადგარების საერთაშ.სამეცნ. კონფ-ის
გვ. 74-78.
ინფორმაციული
ბაზაზე მოქმედი სითბო-სიცი- „
ვით მომარაგების ავტომატიტექნოლოგიები მართვაში“
ზირებული სისტემები.
მოხსენებათა კრებული,
თბილისი, 2007.
ჩაის გადამამუშავებელი
სსიპ ა.ელიაშვილის სახ.
გვ. 135-139.
საფერმენტაციო დანადგარის
მართვის სისტემების
ავტომატიზაცია.
ინსტიტუტის შრომათა
კრებული N12, თბილისი
2008.
კახეთის ენერგეტიკული
მონოგრაფიაში “კახეთის
გვ.82-103
რესურსები და მათი
ბუნებრივი რესურსები და
გამოყენების პერსპექტივები
მათი გამოყენების
პერსპექტივები” სსიპ
საქართველოს საწ. ძალებისა
და ბუნ. რეს. შემსწ. ცენტრი,
თბილისი 2008
იმერეთის ენერგეტიკული
მონოგრაფიაში “იმერეთის
გვ. 80-113
რესურსები და მათი
ბუნებრივი რესურსები და
გამოყენების პერსპექტივები
მათი გამოყენების
პერსპექტივები” სსიპ
საქართველოს საწ. ძალებისა
და ბუნ. რეს. შემსწ. ცენტრი,
თბილისი 2008
ტემპერატურის ავტომატური
სსიპ ა.ელიაშვილის სახ.
გვ. 156-159.
რეგულირები მოწყობილობა
მართვის სისტემების
თბური ტუმბოს ბაზაზე
ინსტიტუტის შრომათა
მომქმედ ჩაის საფერმენტაციო კრებული N13, თბილისი
ტექნოლოგიურ საამქროში.
2009.
სორბენტის ხსნარსა და ჰაერის „ინტელექტი“,
გვ.60-62
ნაკადს შორის თბომასაგადათბილისი#2(34), 2009 .
ცემის პროცესის გამოკვლევა.
შიდა ქართლის ენერგეტიკუმონოგრაფიაში “შიდა
გვ. 76-101
ლი რესურსები და მათი
ქართლის ბუნებრივი
გამოყენების პერსპექტივები
რესურსები და მათი

ვეზირიშვილი ქ.

ჯანიკაშვილი მ.

Везиришвили К.,
Джаникашвили М.,
Везиришвили О.
ზაქარეიშვილი გ.,
ვეზირიშვილი ქ.,
ჯანიკაშვილი მ.,
ხათაშვილი ვ.
ზაქარეიშვილი გ.,
გრძელიშვილი ნ.,
ხათაშვილი ვ.

ვეზირიშვილი ქ.

ვეზირიშვილი ქ.

გრძელიშვილი ნ.,
ხათაშვილი ვ.

ქ.ვეზირიშვილი

ქ.ვეზირიშვილი
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გამოყენების პერსპექტივები”
საქ. საწ. ძალებისა და ბუნ.
რეს. შემსწ. ცენტრი,
თბილისი 2009
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების
გამოყენება თბური ტუმბოს
დანადგარების გათვალისწინებით საქართველოს
ცალკეულ რეგიონში.
კონტროლის და სტაბილიზაციის მოწყობილობა რამდენიმე
პარამეტრის მქონე
ობიექტისათვის.
მეურნეობის სხვადასხვა
დარგის თბოსიცივით
მომარაგების ახალი
კომპლექსური სისტემების
დამუშავება გეოთერმული
ენერგიის გამოყენებით.
საყოფაცხოვრებო - კომუნალური სექტორის თბოსიცივით
მომარაგება გეოთერმული
წყლების ბაზაზე.
Working out and investigation of
energy-economical effeciency of
energy-preserving
heat-cold
capplying systems on basis of heat
pamp plant and geothermal water
on
agroindustrial
complex
enterprises.
სამეგრელოს ენერგეტიკული
რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

სსიპ ა.ელიაშვილის სახ.
მართვის სისტემების
ინსტიტუტის შრომათა
კრებული N14, თბილისი
2010.

გვ. 156-159.

ზაქარეიშვილი გ.,
გრძელიშვილი ნ.,
ხათაშვილი ვ.

ა.ელიაშვილის მართვის
სისტემების ინსტიტუტის
შრომათა კრებული.
თბილისი #14. 2010.
ენერგია, #1(53), 2010.

გვ.160-162.

ნ.გძელიშვილი,
ვ.ხათაშვილი.

გვ.36-43.

ქ.ვეზირიშვილი,
თ.გედევანიშვილი

ენერგია, #1(53), 2010.

გვ.44-48.

ქ.ვეზირიშვილი,
თ.გედევანიშვილი

“Problems of Mechanics”.
Tbilisi. #1(39). 2010.

pp.76-81.

K.Vezirishvili.

მონოგრაფიაში “სამეგრელოს 288 გვ.
ბუნებრივი რესურსები და
მათი გამოყენების
პერსპექტივები” საქ. საწ.
ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ.
ცენტრი, თბილისი 2010
მცხეთა მთიანეთის
მონოგრაფიაში “მცხეთა
გვ.221-246
ენერგეტიკული რესურსები და მთიანეთის ბუნებრივი
მათი გამოყენების
რესურსები და მათი
პერსპექტივები
გამოყენების პერსპექტივები”
საქ. საწ. ძალებისა და ბუნ.
რეს. შემსწ. ცენტრი,
თბილისი 2010
გარემოს კლიმატური
ა.ელიაშვილის მართვის
გვ.163-166.
პირობებისა და შენობის
სისტემების ინსტიტუტის
თბური რეჟიმის გავლენა
შრომათა კრებული.
თბური ტუმბოს დანადგარების თბილისი #15. 2011.
მუშაობის ეფექტურობაზე.
სვანეთის ენერგეტიკული
მონოგრაფიაში “სვანეთის
გვ. 195-211
რესურსები და მათი
ბუნებრივი რესურსები და
გამოყენების პერსპექტივები
მათი გამოყენების
პერსპექტივები” საქ. საწ.
ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ.

ქ.ვეზირიშვილი

ქ.ვეზირიშვილი

ნ.გძელიშვილი,
ვ.ხათაშვილი.

ქ.ვეზირიშვილი
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ცენტრი, თბილისი 2011
მონოგრაფიაში “სვანეთის
ბუნებრივი რესურსები და
მათი გამოყენების
პერსპექტივები” საქ. საწ.
ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ.
ცენტრი, თბილისი 2011
მონოგრაფიაში “რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები
და მათი გამოყენების
პერსპექტივები” საქ. საწ.
ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ.
ცენტრი, თბილისი 2011
ა.ელიაშვილის მართვის
სისტემების ინსტიტუტის
შრომათა კრებული.
თბილისი #16. 2012.
სტუ-ს დაარსებიდან 90
წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის შრომები –
“XXI-ე საუკუნის მეცნ. და
ტექნ. განვით. ძირით.
პარადიგმები”. თბილისი. 1921 სექტემბერი 2012წ.
სტუ-ს დაარსებიდან 90
წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის შრომები –
“XXI-ე საუკუნის მეცნ. და
ტექნ. განვით. ძირით.
პარადიგმები”. თბილისი. 1921 სექტემბერი 2012წ.
მონოგრაფიაში “თბილისის
ბუნებრივი რესურსები და
მათი გამოყენების
პერსპექტივები” საქ. საწ.
ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ.
ცენტრი, თბილისი 2012
ა.ელიაშვილის მართვის
სისტემების ინსტიტუტის
შრომათა კრებული.
თბილისი #17. 2013.
ა.ელიაშვილის მართვის
სისტემების ინსტიტუტის
შრომათა კრებული.
თბილისი #18. 2014.

71.

სვანეთის ენერგეტიკული
რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები
(მცირე ფორმატი)

72.

რაჭა-ლეჩხუმის ენერგეტიკული რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

73.

ავტომატიზებული დანადგარი
ნედლეულის მეტალურგიული
თვისებების შესწავლისათვის.

74.

არატრადიციული,
განახლებადი
ენერგორესურსების ათვისების
პერსპექტივები
ენერგოდამზოგი
ტექნოლოგიების გამოყენებით
საქართველოს ზღვისპირეთში.

75.

ქარის ენერგორესურსების
გამოყენების მასშტაბები
საქართველოში.

76.

თბილისის ენერგეტიკული
რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

77.

ენერგიის არატრადიციული,
განახლებადი რესურსების
ათვისების პერსპექტივები
საქართველოში.
თბური ტუმბოს დანადგარების
პროექტირების და
პრაქტიკული გამოყენების 60წლიანი გამოცდილება
საქართველოში.
მზის ენერგეტიკული
ენერგია. 2015. #1 (73).
პოტენციალის გამოყენების
თბილისი.
პრესპექტივები კახეთის
რეგიონში.

78.

79.

გვ. 39-45

ქ.ვეზირიშვილი

გვ.183-200

ქ.ვეზირიშვილი

გვ.140-142.

ნ.გძელიშვილი,
ქ.წერეთელი,
ვ.ხათაშვილი.

გვ.157-159.

ქ.ვეზირიშვილი.

გვ.308-310.

ქ.ვეზირიშვილი.

გვ.171-222

ქ.ვეზირიშვილი.

გვ.89-93.

ნ.გძელიშვილი,
ვ.ხათაშვილი.

გვ.116-120.

ო.ვეზირიშვილი,
ნ.გძელიშვილი,
ვ.ხათაშვილი.

გვ.17-22.

ირ.ჟორდანია,
ქ.ვეზირიშვილინოზაძე,
ნ.გძელიშვილი,
ვ.ბახტაძე,
ვ.ხათაშვილი.
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

თბური ტუმბოს დანადგარების
გამოყენების პრესპექტივები
საქართველოს ეროვნული
მეურნეობის სხვადასხვა
დარგში.
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The liquid sorbent conditional
„თანამედროვე კვლევები და
systems on geothermal water base. მათი გამოყენების ქიმიაში,
ქიმიურ ტექნოლოგიასა და
მომიჯნავე დარგებში“.
საერთაშორისო სამეცნიერო
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