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შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 09.2011

პატენტი:

GEO ვირტუალური მუზეუმის შექმნის ხერხი ინტელექტუალური საკუთრების

ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი” AP 2009 011550 2011

ENG The method for creation of virtual museum National Intellectual Property Center

- Sakpatenti

მარინა მაისურაძის 2011 წლის მუშაობის ანგარიში;

კვლევის არეალი - არქიტექტურული სივრცის ფორმირების (ფორმათწარმოქმნის)
კომპოზიციური ორგანიზების ასპექტები.

arqiteqturis, urbanistikis da dizainis fakulteti

wliuri samecniero angariSi

arqiteqturis da urbanistikis departamenti

samecniero erTeulis xelmZRvaneli – ნინო იმნაძე

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:



სრული პროფესორები: გიორგი სალუქვაძე, ოთარ ნახუცრიშვილი, თენგიზ მახარაშვილი,
გიორგი შაიშმელაშვილი, ვახტანგ დავითაია, ელენე კალანდაძე, ნინო იმნაძე;

ასოცირებული პროფესორები: მარიკა ფოჩხუა, მედეა მელქაძე, დავით ბოსტანაშვილი;

ასისტენტ პროფესორები: ირაკლი მურღულია, ნინო ჩხეიძე, გიორგი ცხოვრებაშვილი.

sagranto dafinansebiT damuSavebuli

samecniero-kvleviTi proeqtebi

#
proeqtis dasaxeleba

damfinansebeli

organizacia

proeqtis

xelmZRvaneli

proeqtis

Semsruleblebi

1 qalaq foTis

urbanuli

ganviTarebis

strategiuli gegma

USAID kaxa focxiSvili irakli murRulia

vitali

frangiSvili

naTia bulalauri

2. qalaq rusTavis

urbanuli

ganviTarebis

strategiuli gegma

USAID kaxa focxiSvili irakli murRulia

vitali

frangiSvili

naTia bulalauri

3. qalaq baTumis

urbanuli

ganviTarebis

strategiuli gegma

USAID irakli murRulia irakli murRulia

vitali

frangiSvili

naTia bulalauri

4 sagarejos

municipalitetis sof.

lambalos saSualo

skola 1000

moswavleze-2013 w.

ganaTlebis

saministro

Tengiz maxaraSvili Tengiz maxarasvili



შენიშვნა: წარმოდგენლი პროექტებიდან ზოგიერთი დაწყებულია 2011-2012 წლებში და
ექსპლუატაციაში შევიდა 2013 წელს

P

პroeqtebi

# proeqtis dasaxeleba proeqtis xelmZRvaneli proeqtis Semsruleblebi

1 studenturi baRi stu-s

meore korpusis ezoSi-2013

w.

Tengiz maxaraSvili Tengiz maxarasvili

2 sagarejos

municipalitetis sof.

lambalos saSualo skola

1000 moswavleze

Tengiz maxaraSvili Tengiz maxaraSvili

3 q. TbilisSi, kerZo

sacxovrebeli saxlis

ezos (4000 kv.m.)

langSaftur-dizainuri

damuSaveba 2012 w.

Tengiz maxaraSvili Tengiz maxaraSvili

4 გორი. წერეთლის ქუჩის
რეკონსტრუქცია

ავტორები არქ: გ.გეგელია,
ბ.ტატიშვილი



5 თბილისი.კალა.

შავთელის ქუჩა #6

არქიტექტორები; გ.გეგელია,
გ ნადირაძე

არქიტექტორები; გ.გეგელია, გ
ნადირაძე

6 შავთელის ქუჩა #8

არქიტექტორები; გ.გეგელია,
გ ნადირაძე

არქიტექტორები; გ.გეგელია, გ
ნადირაძე

7 შავთელის ქუჩა #3

არქიტექტორები; გ.გეგელია,
გ ნადირაძე

არქიტექტორები; გ.გეგელია, გ
ნადირაძე

8

შავთელის ქ.#14
რეალიზაცია

არქიტექტორები; გ.გეგელია,
გ ნადირაძე

არქიტექტორები; გ.გეგელია, გ
ნადირაძე



9 შავთელის ქუჩა # 5-7

არქიტექტორები; გ.გეგელია,
გ ნადირაძე

არქიტექტორები; გ.გეგელია, გ
ნადირაძე

10 ჩახრუხაძის ქუჩა

არქიტექტორები; გ.გეგელია,
გ ნადირაძე

არქიტექტორები; გ.გეგელია, გ
ნადირაძე

11 sacxovrebeli saxli

avlabarSi

merab gujabiZe merab gujabiZe

12 individualuri

sacxovrebeli saxli

bagebSi

merab gujabiZe merab gujabiZe



13 individualuri

sacxovrebeli saxli

bulaCaurSi

merab gujabiZe merab gujabiZe

14

sacxovrebeli saxli

kekeliZis quCaze

merab gujabiZe merab gujabiZe

15

sacxovrebeli saxli

nucubiZis platoze

merab gujabiZe merab gujabiZe

16

sacxovrebeli saxli

wavkisSi 2013

merab gujabiZe merab gujabiZe

17 sacxovrebeli saxlis

interieri daba

kojorSi

merab gujabiZe merab gujabiZe



18

mravalbiniani

sacxovrebeli saxli

WonqaZis quCaze 2013

merab gujabiZe merab gujabiZe

19 საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის
ცენტრალურიბიბლიოთეკის
რეკონსტრუქციის პროექტი და
განხორციელება;2012

gogi saluqvaZe

პროექტის ავტორის და
განხორციელებაზე

ზედამხედველი

20 სააგარაკო სახლი წავკისში.
რეკონსტრუქცია, ინტერიერი.
2012

ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,

21 სააგარაკო სახლი წყნეთში.
ესკიზური პროექტი.2012 ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,

22 ნატალია და რამაზ ჩხიკვაძის
მემორიალური საფლავი
დიდუბის პანთეოში და დაფა
საცხოვრებელ სახლზე.
რეალიზაცია.2012

ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,

23 „ვისოლის“ ბენზინ
გასამართავი სადგური და
მაღაზია „სმარტი“ თბილისში.
პროექტი.2012

ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,



24 საგამომცემლო სახლი“
თბილისში. პროექტი.2012 ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,

25 დავით აღმაშენებლის ძეგლის
(მოქ. ე.ამაშუკელი)
პიედესტალი ქ.ქუთაისში.
რეალიზაცია.2012

ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,

26 საცხოვრებელი სახლი
თბილისში. ინტერიერები.2012 ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,

27 რამაზ ჩხიკვაძის ძეგლი 9

აპრილის ბაღში2013

ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,

28 პოლიციის შენობა
ქ.ბორჯომში.2013

ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,

29 „კოლხეთის დედა“

ქ.ფოშთი2013
ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,



30 დავით აღმაშენებლის

ძეგლი ქ.თბილისში

2013

ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,

31

იოსებ კეჭაყმაძის
მემორიალური საფლავი
დიდუბის პანთეონში.
IV.2013წ. პროექტი,
რეალიზაცია.

ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,

32 გიგა ლორთქიფანიძის
მემორიალური საფლავი
დიდუბის პანთეონში. V.2013წ.

ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,

33 დეკორატიული
კომპოზიციები ივენტ ცენტრ
„მთაწმინდას“ ეზოში (7
კომპოზიცია).

ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,

34 ივენტ ცენტრ „მთაწმინდას“
ინტერიერები. ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,

35 მონუმენტ „კოლხეთის დედას“
არქიტექტურული ნაწილი
ქ.ფოთში.

ვახტანგ დავითაია, ვახტანგ დავითაია,

36 q. TbilisSi,janaSvilis

q.#5-7 mravalbiniani

sacxovrebeli saxli 2011

daTo Ciqovani daTo Ciqovani



37 daba wyneTSi

individualuri

sacxovrebeli saxli 2011

daTo Ciqovani daTo Ciqovani

38 q.Tbilisi, WavWavazis

1.#80,rekonstruqcia-

reabilitaciis proeqti

2012

daTo Ciqovani daTo Ciqovani

39 q.Tbilisi,gamsaxurduas

gamz.metro

politeqnikuris Tavze

savaWro pavilion 2012 w.

daTo Ciqovani daTo Ciqovani

40 q.Tbilisis u.CxeiZis q.#17

mravalprofiliani

savadmyofo 2012-13ww.

daTo Ciqovani daTo Ciqovani

41 q.qobuleTi,megobrobis

quCaze mdebare

centraluri fexburTis

stadioni2013w.

daTo Ciqovani daTo Ciqovani

42 q.Tbilisi,diRomi,individu

aluri sacxovrebeli

saxli 2013w.

daTo Ciqovani daTo Ciqovani

43 kala rekonstruqcia-

reabilitacia

gia nadiraZe gia nadiraZe

44 შავთელის ქ. # 5-7. ჭიშკარი.

gia nadiraZe gia nadiraZe

45 შავთელის ქ. # 8, ხედ, 8.

gia nadiraZe gia nadiraZe



46 შავთელის ქ. #3, ხედ.
კუთხიდან

gia nadiraZe
gia nadiraZe

47 შავთელის ქ.# 5-7. ხედ

gia nadiraZe gia nadiraZe

48 შავთელის ქ.#6,

gia nadiraZe gia nadiraZe

49 ჩახრუხაძის ქ #9,11,13,15

gia nadiraZe gia nadiraZe

50 ofisi qetevan wamebulis

qucaze

gia nadiraZe gia nadiraZe

51 sastumro mcxeTaSi

gia nadiraZe gia nadiraZe

52
Tbilisi,vercxlis

q.#39,sastumro
gia nadiraZe gia nadiraZe

53

moteli Tbilisis zRvaze gia nadiraZe gia nadiraZe



54
sacxovrebeli saxli

jorbenaZis q.#5
gia nadiraZe gia nadiraZe

55
sacxovrebeli saxli

qetevan wamebuli 25
gia nadiraZe gia nadiraZe

56

bednisis samonastro

kompleqsi

besarion tatiSvili besarion tatiSvili

57

wybeTi individualuri

sacx. saxli

besarion tatiSvili besarion tatiSvili

58

gori,restavracia-

rekonstruqcia

besarion tatiSvili besarion tatiSvili

59

individualuri

sacxovrebeli saxli

wyneTSi

besarion tatiSvili besarion tatiSvili

60 katerpilaris ofisi da

avto gasamarTi sadguri

besarion tatiSvili besarion tatiSvili

61

meriis avtosadgomi besarion tatiSvili besarion tatiSvili



62 oqros sabado dmanisSi

besarion tatiSvili besarion tatiSvili

63 vila Tbilisis gareubanSi

2012

Teimuraz xojava Teimuraz xojava

64 sacxovrebeli saxli gaba

wyneTSi 2013

Teimuraz xojava Teimuraz xojava

65 თბილისი, კონიაკის ქარხანა.
პავილიონი. 2012 წ......

Tengiz gogolaSvili Tengiz gogolaSvili

66 თბილისი, რესტორანი,,ოქროს
კათხა.. 2012-13 წ. Tengiz gogolaSvili Tengiz gogolaSvili

67
საგურამო, ინდივიდუალარი
საცხ.სახლი 2012-13 წ.

Tengiz gogolaSvili Tengiz gogolaSvili



68 საპატრიარქო, ავეჯი. 2012 წ.

Tengiz gogolaSvili Tengiz gogolaSvili

sagranto dafinansebiT damuSavebuli

samecniero-kvleviTi proeqtebi

#
proeqtis dasaxeleba

damfinansebeli

organizacia

proeqtis

xelmZRvaneli

proeqtis

Semsruleblebi

1 "saqarTvelos

klimaturi

pirobebisaTvis CAD
sistemebTan

Tavsebadi

mravalwliani

dekoratiuli

nargavebis

ilustrirebuli

eleqtronuli

katalog-

klasifikatoris

Sedgena“

saqarTvelos

teqnikuri

universitetis

(stu)

gamoyenebiTi

sagranto

nominacia

prof. zurab

kiknaZe

1. prof. TinaTin

CigogiZe

2. prof. mzia

milaSvili

3. prof. qeTevan

saluqvaZe

1. proeqtis ZiriTadi amocanaa saqarTvelos klimaturi pirobebisaTvis

interdisciplinaruli, mravalfunqciuri, mravalmiznobrivi da Ria, CAD programul
paketebTan Tavsebadi, dekoratiuli mravalwliani nargavebisa da mwvane mSeneblobis

obieqtebis ilustrirebadi katalog-klasifikatoris; Sesatyvisi monacemTa bazis;

sainformacio-saZiebo sistemis modelis Seqmna.

# proeqtis dasaxeleba damfinansebeli proeqtis proeqtis



organizacia xelmZRvaneli Semsruleblebi

2 ATanamedrove

holandiuri

arqitequra –inovacia

da mdgradoba

Hholandiis

saelCo

saqarTveloSi

e.kilaZe e.kilaZe

2. proeqtis Sedegad iqna Seswavlili da gaanalizebuli Tanamedrove holandiis

arqiteqtura, romelic liderobs inovaciuri gadawyvetebiT, axali samSeneblo

teqnologiebis gamoyenebiT, mdgradi ganviTarebis prioritetiTa da mwvane,

“inteligenturi”-ekologiuri proeqtebiT. Kkvlevam moicva periodi XX saukunis 80

wlebidan dRemde- lideri holandiuri arq. Praqtikis gamocdileba: UN Studio,
Uarchitect, MVRDV, Waterstudio, Concern, Cazanova+ Hernandes, MVSA Architects, Neuteling Riedijk
Architects, NIO Architects, Rene Van Zuuk Architect, NIA-s arqivebi. Pproeqtis Sedegad

gaimarTa holandiel arqiteqtorTa pirveli gamofena saqarTveloSi da holandiuri

arqiteqturis dReebi-leqciebiT, seminarebiTa da masterklasebiT.

#
proeqtis dasaxeleba

damfinansebeli

organizacia

proeqtis

xelmZRvaneli

proeqtis

Semsruleblebi

3 amerikuli

arqiteqturis

paradigmebi

Ffondi Ria

sazogadoeba

saqarTvelo

e.kilaZe e.kilaZe

3. amerikuli arqiteqturis kvlevam, romelic ramodenime wlis ganmavlobaSi

mimdinareobda amerikis lider arqiteqturul skolebSi (ielis arqiteqturis skola,

kolumbiis arqiteqturis skola, harvardis dizainis skola, MIT) saSualeba momca

Semegrovebina unikaluri masala Tanamedrove amerikul arqiteqturaze, romelmac

XX saukunis 30 wlebidan lideris roli daimkvidra msoflio rukaze. masala

eqskluziuria-efuZneba cnobili ostatebis piradi arqivebis da maTTan

urTierTobis unikalur gamocdilebas da udidesi biblioTekebis da

profesionaluri arqivebis (Avery library, MOMA collection, Yale Gallery archive, Chicago art

Institute, Harvard  Architectural school collection, MIT archive, etc) kvlevas. Kkvlevis Sedegad

gamoqveynda sagazeTo statiebi da momzadda wigni” amerikuli arqiteqturis

paradigmebi”, agreTve ganxorcielda proeqti analogiuri saxelwodebiT (kvlav

mimdinareobs)_ romleis farglebSi saqarTveloSi moxda cnobili amerikeli

arqiteqtorebis Camosvla da leqcia- seminarebisa da masterklasebis organizeba.

Proeqtis farglebSi saqarTveloSi iyvnen iseTi cnobili arqiteqtorebi rogoc:

poreston skot koeni, riCard meieris ofisi,barnard karpfi, da SHOP Arqitechts-is
damfuZnebeli- kristofer Sarplesi. Ees kvleva saSualebas aZlevs arqiteqtorebs

Seivson kritikuli codna Tanamedrove arqiteqturis da misi problemebis Sesaxeb

da eziaron dasavlur gamocdilebas.



arqiteqturis safuZvlebis departamenti

samecniero erTeulis xelmZRvaneli – სრული პროფ. ნანული თევზაძე.

samecniero erTeulis personaluri Semadgenloba:

სრული პროფესორები – ნანული თევზაძე, ზურაბ კიკნაძე, ლევან ბერიძე, გოჩა
მიქიაშვილი, დავით ჩიჩუა, ჯონდო მალაღურაძე, ზურაბ ტიტვინიძე.

ასოც. პროფ. – შალვა გოგოლაძე, მარინა მაისურაძე, ქეთი ბერეკაშვილი, ბადრი
გორგილაძე, ნინო ჩაჩავა, რობერტ ჩოჩელი, ალექსანდრე ნაზარიშვილი, დავით ტაბატაძე, მაია
სეხნიაშვილი, მაკა გოცირიძე, ვახტანგ ფირცხალავა, ბიძინა ბერიშვილი, გია ნაცვლიშვილი.

ასისტ. პროფ. – ვანდა მუჯირი, გურამ აბულაძე, გიორგი მუხიაშვილი, ლეკიშვილი მაგდა,
გიორგი ბერიძე.
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ეროვნული
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2014 წ. ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების მოკლე ანგარიში

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

წლიური სამეცნიერო ანგარიში

Dდიზაინის და არქიტექტურათმცოდნეობის დეპარტამენტი #602

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი – ასოც. პროფ. თინათინ ჩიგოგიძე

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა:
პროფესორები – მზია მილაშვილი, ნინო ხაბეიშვილი, თამაზ სანიკიძე;
ასოცირებული პროფესორები – თინათინ ჩიგოგიძე, ვალერი მჭედლიშვილი, გიორგი
წულუკიძე, გია ბაგრატიონ-დავითაშვილი, მაია ძიძიგური, მაია დავითაია, ელენე
კილაძე;
ასისტენ პროფესორები – ქეთევან სალუქვაძე, ნათია ქოჩლაძე, ავთანდილ
დიღმელაშვილი, გია როყვა.

მოწვეული პროფესორები – გურამ ყიფიანი;
მოწვეული ასოც. პროფესორები – ალეკო კორკოტაშვილი, Dდიანა დათუკისვილი,
თინათინ ერისთავი, ნუგზარ ხვედელიანი, ნათია ასათიანი.∗ სახელმწიფო გრანტით დაფინანსებული

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

№ პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებელი

1 "საქართველოს კლიმატური
პირობებისათვის ჩAD სისტემებთან
თავსებადი მრავალწლიანი
დეკორატიული ნარგავების
ილუსტრირებული ელექტრონული
კატალოგ-კლასიფიკატორის შედგენა“.
არქიტექტურა

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის (სტუ)
გამოყენებითი საგრანტო
ნომინაცია

პროფ. ზურაბ კიკნაძე 1. ასოც. პროფ.
თინათინ ჩიგოგიძე -
მენეჯერი
2. პროფ. მზია
მილაშვილი
3. ასისტ. პროფ. ქეთევან
სალუქვაძე

დასრულებული პროექტის შედეგი - შეიქმნა საქართველოს კლიმატური პირობებისათვის ინტერდისციპლინარული,
მრავალფუნქციური, მრავალმიზნობრივი და ღია, ჩAD პროგრამულ პაკეტებთან თავსებადი, დეკორატიული მრავალწლიანი

ნარგავებისა და მწვანე მშენებლობის ობიექტების ილუსტრირებადი კატალოგ-კლასიფიკატორი, შესატყვისი მონაცემთა ბაზით.
2 პროექტის დასახელება დამფინანსებელი

ორგანიზაცია
პროექტის ხელმძღვანელი პროექტის

შემსრულებლები
არქეოლოგიური ექსპედიცია, ვანი,

სოფ. ზედა ციხესულორი
ილიას სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
გურამ ყიფიანი

3 სადაზვევრო არქეოლოგიური კვლევა-
ძიება სოფ. როდინაულში

ააიპ ,,ბაგინეთი +”ის
დაფინანსება

გურამ ყიფიანი

4 3D მოდელირების, ელექტრონული
სწავლების და ისტორიული

რარიტეტების დიგიტალიზაციის
თანამედროვე ტექნოლოგია

რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

ბადრი გორგილაძე ბადრი გორგილაძე
გოჩა მიქიაშვილი
ვახტანგ ციკოლია

განხორციელებულია პროექტის პირველი ეტაპი, შეძენილია ორი უმაღლესი ხარისხის
ფერადი 3D სკანერი, 3D პრინტერი, კომპიუტერული და პროგრამული უზრუნველყოფა და აუცილებელი აქსესუარები (საერთო
ღირებულება 145100 ლარი. აღნიშნული უკვე გამოიყენება სასწავლო პროცესში. პარალელურად მიმდინარეობს მოსამზადებელი



სამუშაოები შემდგომი ეტაპისათვის, აგრეთვე წარდგენილია საგრანტო პროექტი დაფინანსების მხარდაჭერისათვის.
5 ვებ–დიზაინი 3DD ინტერნეტისათვის სტუ გოჩა მიქიაშვილი გოჩა მიქიაშვილი

ვახტანგ ციკოლია
ბადრი გორგილაძე

ირაკლი ვაჩნაძე
ვირტუალური მუზეუმისათვის ჩვენ მიერ დაპროგრამებულია არსებულ ბრაუზერებთან თავსებადი 3D კონტენტის
დამთვალიერებელი, ანუ შექმნილია 3D მუზეუმის მოდელი. ვირტუალური ექსპონატების სახით (3D რენდერინგის მეშვეობით)
დაპროგრამებულია:
ერეკლე მეორეს დროინდელი ქართული წარმოების ზარბაზნის მოდელი;
სფინქსის ერთ–ერთი ქანდაკების კომპიუტერული მოდელი:
მიქელანჯელოს „დავითის“ სამგანზომილებიანი მოდელი.
მათი ინტერაქტიური დათვალიერება ნებისმიერი რაკურსით შესაძლებელია ინტერნეტ ბრაუზერში. ყოველივე ეს ელექტრონული
სახით განთავსებულია არქიტექტურული ფიზიკისა და მალტიმედიური მოდელირების ლაბორატორიის კომპიუტერებზე, უკვე
გამოიყენება სასწავლო პროცესში და ხელმისაწვდომია ლოკალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით.

არქიტექტურის და ქალაქგეგმარების დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი: ნინო იმნაძე

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალის შემადგენლობა:
მოცულობითი არქიტექტურის მიმართულება:
1. სრული პროფ. ვახტანგ დავითაია
2. სრული პროფ. ელენე კალანდაძე
3. სრული პროფ. ნინო იმნაძე
4. ასოც. პროფ. მედეა მელქაძე
5. ასოც. პროფ. დათო ბოსტანაშვილი
6. ასისტენტ პროფ. გიორგი ცხოვრებაშვილი

ქალაქგეგმარების (ურბანისტიკა) მიმართულება:

1. სრული პროფ. გიორგი შაიშმელაშვილი
2. სრული პროფ. გიორგი სალუქვაძე
3. სრული პროფ. თენგიზ მახარაშვილი
4. სრული პროფ. ოტარ ნახუცრიშვილი
5. ასოც. პროფ. მარიკა ფოჩხულა
6. ასისტენტ პროფ. ირაკლი მურღულია
7. ასისტენტ პროფ. ნინო ჩხეიძე



∗ სახელმწიფო გრანტით დაფინანსებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

№ პროექტის დასახელება
მეცნიერების დარგისა
და სამეცნიერო
მიმართულების
მითითებით

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებელი

1 „მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს
სივრცულ-არქიტექტურული
რეგულირების
კვლევა“;მოცულობითი
არქიტექტურის მიმართულება

საქართველოს
განათლების სამინისტრო

ნინო იმნაძე მოცულობითი
არქიტექტურის
მიმართულების მე-2 კურსის
მაგისტრანტები: მარი
ღომიძე;ქართლოს
რობიტაშვილი; ქეთევან
სვანაძე; მამუკა
ბარათაშვილი; გიორგი
კუჭავა



არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი 

2013 – 2017 წლებში დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებში გამარჯვებული 
პროექტები . 

 დაცული დისერტაციები 

1. ავტორი: ლიანა გიორგობიანი 
თემის დასახელება: ქაშვეთის (ქვაშვეთის) არქიტექტურული ანსამბლი 
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, პროფ. თ. სანიკიძე 
რეცენზენტები: არქიტექტურის  დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მაია 
დავითაია (რეცენზენტი,სტუ); ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ციცინო 
ჩაჩხუნაშვილი (მოწვეული რეცენზენტი, გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული 
ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრი) 
საძიებელი ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი   
სპეციალობა: არქიტექტურათმცოდნეობა  
დაცვის თარიღი: 09 ივლისი 2016 წელი.   
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 405   
ნაშრომის ენა: ქართული 

 

2. ავტორი: მარიამ ხაბეიშვილი 
თემის დასახელება:  ურბანიზირებული გარემო (არქიტექტურა), როგორც 
ხედვითი აღქმის ობიექტი 
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, პროფ. ნ.ხაბეიშვილი, პროფ. ზ. კიკნაძე 
რეცენზენტები: არქიტექტურის  დოქტორი, პროფ. გიორგი სალუქვაძე; ასოც. 
პროფესორი მარინე ბრელიძე (მოწვეული რეცენზენზენტი, საქართველოს 
საავიაციო უნივერსიტეტი, ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში)  
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი   
სპეციალობა: არქიტექტურა   
დაცვის თარიღი: 6 ივნისი 2015 წელი.   
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 4   
ნაშრომის ენა: ქართული 

 



არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი 
2013-2017  წელს დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებში  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან შემოსული გამარჯვებული პროექტები 

 

 
 
 
 
# 

 
 
 

შიფრი 

 
 
 
წელი 

 
 
 

პროექტის დასახელება 

 
 

გრანტის მიმღები 

 
სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

 
მიმართულება 1 

 
ქვემიმართულება 1 

1  2013  ხაბეიშვილი მარიამ ხაბეიშვილი ნინო, 
DO/82/3-110/13 ურბანიზირებული გარემო (არქიტექტურა), როგორც 3. საინჟინრო 

მეცნიერებები,მაღალტექნოლოგიუ
რი მასალები 

3-110 შენობა-ნაგებობათა
არქიტექტურა.  

2 DO/95/3-100/13 2013 საპროექტო წინადადება, სადოქტორო თემის ძაგნიძე შოთა
(არ დაუცავს, სტატუსი 
შეჩერებულია)

ნახუცრიშვილი ოთარ 3. საინჟინრო მეცნიერებები, 3-100 მშენებლობა
 ხელშეწყობისათვის,სახელწოდებით: „ქალაქ

თბილისისდეგრადირებული სივრცეების რეაბილიტაცია“
მაღალტექნოლოგიური მასალები 

3 DO/125/2- 2013 
 

ქაშუეთის (ქვაშვეთის) არქიტექტურული ანსამბლი გიორგობიანი ლიანა
 

სანიკიძე თამაზ 
 

2. ჰუმანიტარული, ეკონომიკური 2-150 ხელოვნებათმცოდნეობა 
   

4 DO/226/2- 2014 დარეჯან დედოფლის სასახლე (\"საჩინო\") თბილისში და ჩეკურიშვილი ნინო
(არ დაუცავს, სტატუსი 
შეჩერებულია) 

სანიკიძე თამაზ 2. ჰუმანიტარული, ეკონომიკური 2-150 ხელოვნებათმცოდნეობა 
150/14 გვიანი შუასაუკუნეების ხუროთმოძღვრების საკითხები და სოციალური მეცნიერებები 

 

5 PhDF2016_201 2016  ტურისტულ‐სარეკრეაციო კლასტერის განვითარება 
სამცხე‐ჯავახეთში მისი ქალაქგეგმარებითი ფაქტორების 
გათვალისწინებით 

თამარ ხოშტარია 
(იცავს გაზაფხულზე) 

ნინო ჩაჩავა 5. სოციალური მეცნიერებანი 5.4 სოციოლოგია 
 

      
    

 
 

     
  

 
 

 


