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samSeneblo fakulteti
a. Ciqovani _ saSeni masalebis kvleva-Ziebis da kontrolis
meTodebi. (saxelmZRvanelo).
T. bacikaZe, j. niJaraZe _ masalaTa gamZleoba, naw. I
(saxelmZRvanelo).
Eenergetikisa da telekomunikaciis
Ffakulteti
g. arabiZe _ g. arabiZe, n,arabiZe, o. kiRuraZe, T. miqiaSvili, b.
CxaiZe, v. jamarjaSvili, T. jiSkariani _ (Tbo da
hidroenergetikis) narCeni biomasis energetikuli
potenciali 195 gv. (saxelmZRvanelo)
i. gepko, v.oleinivi, i. Caika, e. Bondarenko, j. beriZe _
Tanamedrove usadeno satelekomunikacio qselebi:
mdgomareoba da ganviTarebis perspeqtivebi.

Q

qimiuri

teqnologiisa da metalurgiis
Ffakulteti

g. cincaZe, r. kldiaSvili, a. leJava, n. maisuraZe, g. manveliZe, a.
mamulaSvili,
S.
jafariZe
–
zogadi
qimia.
(saxelmZRvanelo
universitetis dakveTiT).
a. leJava, g. kvezereli _
-is koordinaciuli naerTebi
(monografia)
g. beritaSvili, d. erisTavi. Mm. gugeSiZe _garemos
monitoringis
safuZvlebi (saxelmZRvanelo)
m. cincaZe, a. narimaniZe, n. gegeSiZe, l. sxirtlaZe, i. Ggvelesiani
_liTonTa koordinaciuli naerTebi orTo-aminopiridinTan da mis
meTlwarmoebulebTan. (monografia)

m. Ciqava –saWmlis momnelebeli
sistemis daavadebaTa klinikuriepidemiologiuri Taviseburebebi da prevenciuli farmakoTerapia
mozardebSi (monografia)
a. gordeziani _liTonebis da
Senadnobebis damuSavebis da
zedapiruli
ganmtkicebis
eleqtro-fizikuri
teqnologiebi
(saxelmZRvanelo) _ 133 gv.
i. comaia _Wrilobis Semaxorcebeli da kuWis wylulis samkurnalo
saSualebis miRebis teqnologia. (monografia)
q. bacikaZe _ eTerzeTebis გამოყენება კოსმეტოლოგიასა და პარფიუმერიაში
და დაიბეჭდოს დამხმარე სახელმძღვანელოდ.
biznes-inJineringis fakulteti
v. SubiTiZe _evropeizacia da qarTuli politikuri azrovneba
(saxelmZRvaneloO)
T. mebuke
_ qrestomatia teqstis lingvistikasa da diskursis
analizSi. (saxelmZRvanelo) -310 gv.
j. cxadaZe _ wanarebi (genezisi, gansaxleba, istoriuli
toponimebis analizi)
n. lomiZe _ globaluri safrTxeebi da erovnuli usafrTxoebis
problemebi saqarTveloSi.
samTo-geologiuri fakulteti
d. rogava _ hidrogeologiisa da sainJinro geologiis
safuZvlebi.
u. zviadaZe _ hidrogeologiuri kvlevebis meTodika.
(saxelmZRvanelo)
n. maWavariani, n. ratiani _sawarmoo travmatizmi da profesiuli
daavadebebi (saxelmZRvanelo)
n. qajaia, n. abakelia, n. jafariZe_struqturuli geologia da
geologiuri kartireba (saxelmZRvanelo)
m. wereTeli, n. maxaraSvili, i. wereTeli _qanqarasebri kiduli
bagirgzis parametrebis SerCeva da amuSavebis dinamikuri
reJimis organizacia (monografia)
ნ.მექვაბიშვილი – საწარმოო
უსაფრთხოება და ინდივიდუალური დაცვის
საშუალებები. (სახელმძღვანელო)
ნ. ჯვარელია, მ. ქიტოშვილი – ფეთქებადუსაფრთხოება (სახელმძღვანელო)
ლ. ჩხეიძე (ექსპერიმენტალური) ექსტრემალური საწარმოო პირობები და
პირველადი დახმარება. (სახელმძღვანელო)
ნ. ბოჭორიშვილი, ა. აბშილავა, ლ. მახარაძე, ნ. ხუნდაძე – შრომის უსაფრთხოება
და უსაფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები ნავთობისა და აირის მოპოვებასა და
ექსპლუატაციაზე.
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის
ფაკულტეტი
ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი – ღვინის ექსპერტიზა (მონოგრაფია)
ლ. კობახიძე –თ. მჭედლიშვილი, დ. თავხელიძე, ლ. კობახიძე – კიდული
საბაგირო გზების ვაგონების საკიდი მექანიზმების და ამძრავი მოწყობილობების
სქემები, მოდელები და დინამიკური გამოკვლევები (სახელმძღვანელო)

თ. მეგრელიძე, თ. შეყრილაძე, გ. გუგულაშვილი, ვ. ღვაჩლიანი – თბური,
გრიგალური და პულსაციური მილები (მონოგრაფია).
ლ. ლომიძე – საამკინძაო სარესტავრაციო ტექნოლოგიები. (სახელმძღვანელო)
ვ. მენთეთაშვილი – ამძრავთა სისტემების საპასუხისმგებლო დეტალების
დამზადების ტექნოლოგია ( სახელმძღვანელო
ა. შავგულიძე, ზ. კვინიკაძე, ნ. ნოზაძე, გ. ჩიტაიშვილი – კომპიუტერული
საინჟინრო გრაფიკა. (სახელმძღვანელო)
ნ. რურუა, ე. მოისწრაფიშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი – სალიანდაგო მანქანები,
მექანიზმები და იარაღები. (სახელმძღვანელო)
ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი, ა. ჩხეიძე, ნ. დიასამიძე , გ. ხვედელიძე –
საექსპლოატაციო მასალები (სახელმძღვანელო)
თ. ჩხეიძე. ჯ. კანკაძე, თ. რუხაძე, ბ. გითოლენდია –საქმის წარმოების მენეჯმენტი.
(სახელმძღვანელო)
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ორგანიზაციაში. 138 გვ. (სახელმძღვანელო)
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samSeneblo fakulteti

b. Ciqovani _ saSeni masalebis kvleva-Ziebis da kontrolis
meTodebi. (saxelmZRvanelo).
T. bacikaZe, j. niJaraZe _ masalaTa gamZleoba, naw. I
(saxelmZRvanelo).
Eenergetikisa da telekomunikaciis
Ffakulteti
g. arabiZe _ g. arabiZe, n,arabiZe, o. kiRuraZe, T. miqiaSvili, b.
CxaiZe, v. jamarjaSvili, T. jiSkariani _ (Tbo da
hidroenergetikis) narCeni biomasis energetikuli
potenciali 195 gv. (saxelmZRvanelo)
k. gepko, v.oleinivi, i. Caika, e. Bondarenko, j. beriZe _
Tanamedrove usadeno satelekomunikacio qselebi:
mdgomareoba da ganviTarebis perspeqtivebi.

Q

qimiuri

teqnologiisa da metalurgiis
Ffakulteti

g. cincaZe, r. kldiaSvili, a. leJava, n. maisuraZe, g. manveliZe, a.
mamulaSvili,
S.
jafariZe
–
zogadi
qimia.
(saxelmZRvanelo
universitetis dakveTiT).
a. leJava, g. kvezereli _
-is koordinaciuli naerTebi
(monografia)
g. beritaSvili, d. erisTavi. Mm. gugeSiZe _garemos
monitoringis
safuZvlebi (saxelmZRvanelo)
m. cincaZe, a. narimaniZe, n. gegeSiZe, l. sxirtlaZe, i. Ggvelesiani
_liTonTa koordinaciuli naerTebi orTo-aminopiridinTan da mis
meTlwarmoebulebTan. (monografia)
m. Ciqava –saWmlis momnelebeli
sistemis daavadebaTa klinikuriepidemiologiuri Taviseburebebi da prevenciuli farmakoTerapia
mozardebSi (monografia)
a. gordeziani _liTonebis da
Senadnobebis damuSavebis da
zedapiruli
ganmtkicebis
eleqtro-fizikuri
teqnologiebi
(saxelmZRvanelo) _ 133 gv.
i. comaia _Wrilobis Semaxorcebeli da kuWis wylulis samkurnalo
saSualebis miRebis teqnologia. (monografia)
q. bacikaZe _ eTerzeTebis გამოყენება კოსმეტოლოგიასა და პარფიუმერიაში
და დაიბეჭდოს დამხმარე სახელმძღვანელოდ.
biznes-inJineringis fakulteti
v. SubiTiZe _evropeizacia da qarTuli politikuri azrovneba
(saxelmZRvaneloO)
T. mebuke
_ qrestomatia teqstis lingvistikasa da diskursis

analizSi. (saxelmZRvanelo) -310 gv.
l. cxadaZe _ wanarebi (genezisi, gansaxleba, istoriuli
toponimebis analizi)
n. lomiZe _ globaluri safrTxeebi da erovnuli usafrTxoebis
problemebi saqarTveloSi.
samTo-geologiuri fakulteti
e. rogava _ hidrogeologiisa da sainJinro geologiis
safuZvlebi.
u. zviadaZe _ hidrogeologiuri kvlevebis meTodika.
(saxelmZRvanelo)
n. maWavariani, n. ratiani _sawarmoo travmatizmi da profesiuli
daavadebebi (saxelmZRvanelo)
n. qajaia, n. abakelia, n. jafariZe_struqturuli geologia da
geologiuri kartireba (saxelmZRvanelo)
m. wereTeli, n. maxaraSvili, i. wereTeli _qanqarasebri kiduli
bagirgzis parametrebis SerCeva da amuSavebis dinamikuri
reJimis organizacia (monografia)
ნ.მექვაბიშვილი – საწარმოო
უსაფრთხოება და ინდივიდუალური დაცვის
საშუალებები. (სახელმძღვანელო)
ნ. ჯვარელია, მ. ქიტოშვილი – ფეთქებადუსაფრთხოება (სახელმძღვანელო)
ლ. ჩხეიძე (ექსპერიმენტალური) ექსტრემალური საწარმოო პირობები და
პირველადი დახმარება. (სახელმძღვანელო)
ნ. ბოჭორიშვილი, ა. აბშილავა, ლ. მახარაძე, ნ. ხუნდაძე – შრომის უსაფრთხოება
და უსაფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები ნავთობისა და აირის მოპოვებასა და
ექსპლუატაციაზე.
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის
ფაკულტეტი
ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი – ღვინის ექსპერტიზა (მონოგრაფია)
ლ. კობახიძე –თ. მჭედლიშვილი, დ. თავხელიძე, ლ. კობახიძე – კიდული
საბაგირო გზების ვაგონების საკიდი მექანიზმების და ამძრავი მოწყობილობების
სქემები, მოდელები და დინამიკური გამოკვლევები (სახელმძღვანელო)
თ. მეგრელიძე, თ. შეყრილაძე, გ. გუგულაშვილი, ვ. ღვაჩლიანი – თბური,
გრიგალური და პულსაციური მილები (მონოგრაფია).
ლ. ლომიძე – საამკინძაო სარესტავრაციო ტექნოლოგიები. (სახელმძღვანელო)
ვ. მენთეთაშვილი – ამძრავთა სისტემების საპასუხისმგებლო დეტალების
დამზადების ტექნოლოგია ( სახელმძღვანელო
ა. შავგულიძე, ზ. კვინიკაძე, ნ. ნოზაძე, გ. ჩიტაიშვილი – კომპიუტერული
საინჟინრო გრაფიკა. (სახელმძღვანელო)
ნ. რურუა, ე. მოისწრაფიშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი – სალიანდაგო მანქანები,
მექანიზმები და იარაღები. (სახელმძღვანელო)
ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი, ა. ჩხეიძე, ნ. დიასამიძე , გ. ხვედელიძე –
საექსპლოატაციო მასალები (სახელმძღვანელო)
თ. ჩხეიძე. ჯ. კანკაძე, თ. რუხაძე, ბ. გითოლენდია –საქმის წარმოების მენეჯმენტი.
(სახელმძღვანელო)

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების
ფაკულტეტი
ა. გიგინეიშვილი, გ. კუკულაძე – ზოგადი ფიზიკა. III (სახელმძღვანელო)
ო. თავდიშვილი – კომპიუტერული ხედვა (სახელმძღვანელო –340 გვ.
ო. შონია, ნ. თოფურია – კონფიდენციალური ინფორმაციის კომპლექსური დაცვა
ორგანიზაციაში. 138 გვ. (სახელმძღვანელო)
გ. თუშიშვილი, ქ. ავალიშვილი – კომპიუტერული გრაფიკა და ვიზუალიზაცია.
ნაწ. I. (სახელმძღვანელო)
გ. ღვინეფაძე –
დაპროგრამება,
(სახელმძღვანელო)

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე

ა. ფრანგიშვილი

აკადემიური საბჭოს მდივანი

გ. სალუქვაძე

