
თვითდაფინანსებაზე მყოფი მომქმედი ცენტრები  

 

№ სამეცნიერო 

ცენტრების 

დასახელება 

მისამართი 

(ფაკულტეტი/აუდიტორიის 

მითითებით) 

 

ცენტრის 

დაარსების 

თარიღი 

ხელმძღვანელი 

(მოადგილე, 

თანამშრომლები) 

ხელმძღვანელის 

ტელეფონი, 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 

1 გემოლოგიისა და 

მინერალურ 

ნივთიერებათა 

კვლევის, 

დიაგნოსტიკისა და 

გადამუშავების 

რესპუბლიკური 

ცენტრი 

სამთო-გეოლოგიური 

ფაკულტეტი 

 

10.10.2007 

სხდომა 

№13 

ნოდარ 

ფოფორაძე 

 

577 428 347 

n_poporadze@gtu.ge 

2 „კვალიფიკაციის 

ამაღლების, 

გადამზადებისა და 

სწავლების ცენტრი-

შრომისა და 

ტექნოლოგიური 

პროცესების 

უსაფრთხოებაში“ 

საუნივერსიტეტო 

მესამე კორპუსი 203 ოთახი 

28.04.2015 

სხდომა 

№79 

თეიმურაზ 

კუნჭულია 

599 391252 
Cuntchuliateimuraz12
@gtu.ge 

3 კულტუროლოგიისა 

და ქართული 

კულტურის კვლევის 

ცენტრი (ევრო 

ინტეგრირება) 

საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიებისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

23.07.2009 

სხდომა 

№38 

ზურაბ 

გამეზარდაშვილი 

599 34 38 44 

gamezardashvilizura

b12@gtu.ge 

mailto:Cuntchuliateimuraz12@gtu.ge
mailto:Cuntchuliateimuraz12@gtu.ge


4 შედუღების 

ტექნოლოგიების 

ცენტრი 

ქიმიური ტექნოლოგიისა 

და მეტალურგიის 

ფაკულტეტი 

Xკორპ 

23.07.2009 

სხდომა 

№38 

მალხაზ 

ხუციშვილი 

593 93 88 90 
m.khutsishvili@yahoo
.com 
m.khutsishvili@gtu.ge 

5 ბიოლოგიურად 

აქტიურ 

ნივთიერებათა 

კვლევის სამეცნიერო 

ცენტრი 

 

ქიმიური ტექნოლოგიისა 

და მეტალურგიის 

ფაკულტეტი 

აუდ.#102 და 107 

18.11.2009 

 

სხდომა 

№41 

 

თენგიზ 

წივწივაძე 

რ.კლდიაშვილი 

 

593 35 26 55 
t.tsivtsivadze@gtu.ge 

6 მხატვრული 

მომინანქრებისა და 

მასალების 

მხატვრული 

დამუშავების 

ექსპერიმენტალურ 

შემოქმედებითი 

ცენტრი „ქართული 

მინანქარი“ 

ქიმიური ტექნოლოგიისა 

და მეტალურგიის 

ფაკულტეტი 

kostavas q. #.67-Si, stu-

s Ikorpusის მimdebare 

naxevarsardafis 50 kv.m 

farTobze 

 

18.11.2009 

სხდომა 

№41 

2015 

ვლადიმერ 

გორდელაძე 

593 352655 

v.gordeladze@gtu.ge 

7 IT-კონსალტინგის 

სამეცნიერო კვლევის 

ცენტრი 

ინფორმატიკა და მართვის 

სისტემების ფაკულტეტი 

 

23.06.2010 

სხდომა 

№48 

გია სურგულაძე 599 73 22 24 
g.surguladze@gtu.ge 

8 

 

 

 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

ბიზნესსა და 

ეკონომიკაში 

საუნივერსიტეტო 
kostavas 77, stu-s me-VI 
korpusi;)თახი 116 დ, 25 

23.06.2010 

სხდომა 

№48 

მედეა 

თევდორაძე 

593 32 95 84 
tevdoradzemedea08
@gtu.ge 

9 ელექტრომეტალურგ

იის სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი 

ქიმიური ტექნოლოგიისა 

და მეტალურგიის 

ფაკულტეტი 

კოსტავას 69,  II კორ) 

23.06.2010 

სხდომა 

№48 

ბადრი მაისურაძე 595 32 93 45 
badri.maisuradze@gt
u.ge 

mailto:g.surguladze@gtu.ge
mailto:tevdoradzemedea08@gtu.ge
mailto:tevdoradzemedea08@gtu.ge
mailto:badri.maisuradze@gtu.ge
mailto:badri.maisuradze@gtu.ge


9 კვ.მ 

10 ენერგეტიკისა და 

გარემოს დაცვის 

სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის 

საკონსულტაციო 

ბიურო 

ენერგეტიკისა და 

ტელეკომუნიკაციის 

ფაკულტეტი 

მე -8კორპ.ოთახი 405, 20კვ.მ 

2013.18.06.
#940 

 

მაკა ჯიშკარიანი 

 

591627989 
m.gudiashvili@gtu.ge 

 

11 ინდუთერმი ქიმიური ტექნოლოგიისა 

და მეტალურგიის 

ფაკულტეტი 

1-ლი კორპ., 90კვ.მ 

მ. კოსტავას 68 (I კორ. ეზო) 

10 კვ.მ 

30.12.2019 

დადგენი

ლება №01-

06-02/11 
 

ზაზა 

ახვლედიანი 

 

12 ენერგეტიკისა და 

ტელეკომუნიკაციის 

სამეცნიერო-

ტექნიკური ცენტრი 

ენერგეტიკისა და 

ტელეკომუნიკაციის 

ფაკულტეტი 

სტუ-ს მე-4 სასწავლო 

კორპუსი 

20.09.2010 
სხდომა 

№53 

მერაბ 

ლორთქიფანიძე 

მერაბ 

ლორთქიფანიძე  

energy.tami@gmail.c

om 

 ტელ.: 558776559 

13 სტრუქტურულ 

კვლევათა 

რესპუბლიკური 

ცენტრი 

sauniversiteto 
kostavas q. # 68a, I 
korp. 

22.12. 2010 

სხდომა 

№4 

ჯალაბაძე 

ნიკოლოზი 

599 923 604 
jalabadze@gtu.ge 

14 სასწავლო-

სამეცნიერო 

„ხიდსაცდელი 

ცენტრი“ 

 

sauniversiteto 

კოსტავა 68-, 1 კორპუსი 

02. 03.2011 

სხდომა 

№9 

თამაზ ცვარიანი 

 

577 508 108 

599 310 320 
tamaztsvariani@yaho
o.com 
 

15 „მაღალტემპერატურ

ული თბოფიზიკური 

პროცესების 

სამეცნიერო-

საინჟინრო ცენტრი 

ენერგეტიკისა და 

ტელეკომუნიკაციის 

ფაკულტეტი 

02. 03.2011 

სხდომა 

№9 

ნოდარ 

ქევხიშვილი 

Nodar_ke@ 

yahoo.com 
597 120 332 

mailto:m.gudiashvili@gtu.ge
mailto:energy.tami@gmail.com
mailto:energy.tami@gmail.com
mailto:jalabadze@gtu.ge
mailto:tamaztsvariani@yahoo.com
mailto:tamaztsvariani@yahoo.com


 

 

სტუ-ს 1-ლი სასწავლო 

კორპუსი 

„მღალტემპერატურული 

თბოფიზიკური პროცესების 

ლაბორატორია 

ფართი - 130 მ2 

ლაბორატორიასთან ერთად 

 

16 „არქიტექტურული 

განათლების 

ხელშემწყობი 

სასწავლო, 

სამეცნიერო და 

საპროექტო ცენტრი“ 

არქიტექტურის, 

ურბანისტიკის და დიზ 

აინის ფაკულტეტი 
kostavas q. #77; stu-s 

1-ლი korpusi, 

arqiteqturis 

fakulteti, me-2 

sarTuli. ოთახი 218, 

51კვ.მ 

 

07.12.2011 

სხდომა 

№16 
 

ლევან ბერიძე l.beridze@gtu.ge 
592 308 308 
599583509 

17 სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი 

„ნანოდუღაბი“ 

საუნვვერსიტეტო 

სტუ–ს   1-ლი კორპ, 

სასადილოს ფართი, 67კვ.მ 

2012 

სხდომა 

№14 

რაჟდენ 

სხვიტარიძე 

599514720 
  

rajden.skhvitaridze@gmail.c
om    

 

18 მეტროლოგიური, 

სტანდარტიზაციისა 

და სერტიფიკაციის 

უზრუნველყოფის 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი 

„სტანდარტი“ 

ინფორმატიკა და მართვის 

სისტემების ფაკულტეტი 

კორპ.6 

2012 

სხდომა 

№14 

ნოდარ 

აბელაშვილი 

n.abelashvili@gtu.ge 
598 250 928 

mailto:l.beridze@gtu.ge
mailto:rajden.skhvitaridze@gmail.com
mailto:rajden.skhvitaridze@gmail.com
mailto:n.abelashvili@gtu.ge


19 „ბიომრავალფეროვნე

ბა და 

ეთნობოტანიკური 

უნარ-ჩვევების 

გამოყენების 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი“ 

საუნივერსიტეტო 

 

2013 

სხდომა 

№21 

თამარ კაჭარავა 599215935 
t.kacharava@gtu.ge 

20 „ეკონომიკური 

განვითარებისა და 

მისი 

სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი“ 

საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიებისა 

და სოციალურ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

კოსტავასქ.№77-ში,სტუ-

სVIკორპუსში; ოთახი 604ბ 

 

2013 

სხდომა 

№22 

სეხნიაშვილი 

დალი 

 

599109190 
d.sekhniashvili@gtu.g
e 
 

21 „საყოფაცხოვრებო 

ქიმიის 

პროდუქტების 

წარმოების 

განვითარების 

ხელშემწყობი 

სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი“ 

ქიმიური ტექნოლოგიისა 

და მეტალურგიის 

ფაკულტეტთან 

მე -2კორპ.ოთახი 309, 

2013 

სხდომა 

№27 

მაია წვერავა 597 78 23 63  
m.tsverava@gtu.ge 

22 „AUTODESK”-ის 

საგანმანათლებლო-

საპროექტო-

კვლევითი ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 10.03.2014 

სხდომა 

№49 

მარინე ბრელიძე 599 29 06 11 
brelidzemarine08@gt
u.ge 

23 მევენახეობა- აგრარული მეცნიერებებისა 2015 წლის ნინო N_chkhartishvili@gt

mailto:t.kacharava@gtu.ge
mailto:d.sekhniashvili@gtu.ge
mailto:d.sekhniashvili@gtu.ge
mailto:m.tsverava@gtu.ge
mailto:brelidzemarine08@gtu.ge
mailto:brelidzemarine08@gtu.ge
mailto:N_chkhartishvili@gtu.ge


მეღვინეობის 

სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი 

ცენტრი 

და ბიოსისტემების 

ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

გურამიშვილის გამზ.17, 

ოთახი 206 

20გადაწყვ

ეტილება 

№7 

ჩხარტიშვილი u.ge; 

591307474 

24 რეგიონალური 

კვლევების ცენტრი 

საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიებისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

კორპ.6, 45კვ.მ 

18.06.2014 

სხდომა 

№55 
 

მამუკა არეშიძე 599505799 
mareshidze@gmail.co
m 

25 შეეცვალა სახელი,  

„სამედიცინო 

ტექნიკის 

კონტროლის 

ინსპექტირების 

ორგანო„ 

ინფორმატიკის და მართვის 

სისტემების ფაკულტეტი 

მე 9კორპ. ოთახი 307,309 

(05-04-
11/1817  
31.12.18) 
 

ღურწკაია 

ზვიადი 

597787856 
z.ghurtskaia@gtu.ge 

26 „ფოლადის 

მეტალურგიის 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი“ 

საუნივერსიტეტო 

მე-10კორპ., ოთახი 426, 

90კვ.მ 

 

25.07.2014 

სხდომა 

№58 

გურამ 

ქაშაკაშვილი 

599145852 
g.kashakashvili@gtu.g
e 
 

27 ელექტროტექნიკური 

პერსონალის 

სერტიფიკაციის 

ორგანო 

„ენერგოენერგეტიკო

სი“  

 

ენერგეტიკისა და 

ტელეკომუნიკაციის 

ფაკულტეტი 

სტუ-ს მე-8 სასწავლო 

კორპუსი 

ოთახი №421 

ფართი - 18 მ2 

 

17.11.2014 

სხდომა 

№71 
 

თენგიზ 

მუსელიანი 

 

museliani@yahoo.co
m 
t.museliani@gtu.ge 
599 558 738 

28 საინჟინრო ფიზიკის 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 

მე -4კორპ. ოთახი 216, 

35კვ.მ 

16.12.2014 

სხდომა 

№71 
 

არჩილ ჭირაქაძე 577 41 45 76 
achirakadze@gtu.ge 

mailto:N_chkhartishvili@gtu.ge
mailto:mareshidze@gmail.com
mailto:mareshidze@gmail.com
mailto:z.ghurtskaia@gtu.ge
mailto:g.kashakashvili@gtu.ge
mailto:g.kashakashvili@gtu.ge
mailto:museliani@yahoo.com
mailto:museliani@yahoo.com
mailto:t.museliani@gtu.ge
mailto:achirakadze@gtu.ge


29 სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი 

„ექსპერტი“ 

საუნივერსიტეტო 

მე -6კორპ. ოთახი 200, 

40კვ.მ 

28.04.2015 

სხდომა 

№79 

ზაალ 

აზმაიფარაშვილი 

555 23 17 04 
azmaiparashvilizaal08
@gtu.ge 

30 „საინჟინრო და 

გადამამუშავებელი 

ტექნოლოგიების 

სასწავლო-

სამეცნიერო 

ცენტრი“. 

საუნივერსიტეტო 

კოსტავას ქუჩა N 77.  

 

2016 წლის 

7 

დეკემბრი

ს №17 

ემზარ გეგეშიძე 599 64 56 00 
gembani@mail.ru 

31 „მართვადი ცივი 

ბირთვული 

სინთეზის 

სამეცნიერო-

კვლევითი საწარმოო 

ცენტრი“ 

საუნივერსიტეტო 

ადმინისტრაციული კორპ., 

ოთახი 320, 20კვ.მ 

სხდომა 

N4 

09.02.2016 

თამაზ ბაციკაძე  

 

591191733 
t.batsikadze@gtu.ge 

32 უძრავი ქონების 

ევროპული 

სტანდარტებით 

შეფასებისა და 

პროფესიონალ 

შემფასებელთა 

გადამზადების 

სასწავლო-

სამეცნიეროცენტრი 

საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიებისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

მე -6 კორპ. ოთახი 610ბ 

2017წლის1

0 

მაისის№24

სხ 

დომა 

სიჭინავა 

ალექსანდრე 

 

595 719 177 

a.sichinava@gtu.ge 

33 „თბოტექნიკის 

სასწავლო-

სამეცნიერო 

საინჟინრო ცენტრი“ 

საუნივერსიტეტო 

1-ლი სართული 

13 ოთახი. მათგან 5 ოთახი 

№ 4 კორპუსში და 8 

მიშენებაში 

2017 წლის 

17 

თებერვლ

ის №21  

სხდომა 

ხუტა 

მაჭავარიანი 

ბეროშვილი 

ქევხიშვილი 

599205149 
ev.machavariani@gtu
.ge 
 

34 ელექტრონული 

სასწავლო 

ტექნოლოგიების 

ქიმიური ტექნოლოგიისა 

და მეტალურგიის 

ფაკულტეტი. 

1216/03 

22.11.17 
ჟუჟუნა 

პეტრიაშვილი 

598380030 

Zh.Petriashvili@gtu.

ge 

mailto:azmaiparashvilizaal08@gtu.ge
mailto:azmaiparashvilizaal08@gtu.ge
mailto:gembani@mail.ru
mailto:t.batsikadze@gtu.ge
mailto:a.sichinava@gtu.ge
mailto:ev.machavariani@gtu.ge
mailto:ev.machavariani@gtu.ge
mailto:Zh.Petriashvili@gtu.ge
mailto:Zh.Petriashvili@gtu.ge


ცენტრი ქიმიაში  მე-2 კორპუსი. ოთახი 501, 

60კვ.მ 

 

35 დიზაინ აზროვნების 

სატესტო 

ლაბორატორია 

დასტა- ლაბ 

საფაკულტეტო 

მე -8 კორპ, ოთახი 10, 25კვ.მ 

1218/03 
22.11.17 

მალხაზ რაზმაძე 

 

577551388 

razmadze_m@gtu.ge 

36 სამეცნიერო-
საკვლევო,საპროექტ
ო ცენტრი „სამთო-
გეოლოგ პოექტი“ 

სამთო-გეოლოგიური 

ფაკულტეტი 

მე -3კორპ, ოთახი 409, 

24კვ.მ 

19/03 
13.01.17 

გელა მაჩაიძე 595 33 90 97 

66 69 

machaidzegela03@gt

u.ge 

37 დიგიტალიზაციისა 

და კომპიუტერული 

მოდელირების 

სასწავლო, 

სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი 

არქიტექტურის, 

ურბანისტიკის და 

დიზაინის ფაკულტეტი 

1-ლი კორპ., ოთახი 218, 

12კვ.მ 

3.07.2019.
№01-06-
02/50 
 

ბადრი 

გორგილაძე 

555 195 793 
 223 32 93 
b.gorgiladze@gtu.ge 

38 მშენებლობისა და 

ნაგებობების 

კვლევების ცენტრი 

 

საუნივერსიტეტო 

kostavas q. #68-Si, stu-

s        I korpusSi;  

 

2010 წლის 
5 

ივლისიბრ

ძანება 
№84 

არჩილ 

ყუბანეიშვილი 

გურამ 

ლეკიშვილი 

 

bsc.centre@gmail.co
m 
599 939496 
577141439 
 

39 ფიზიკური 

მასალათმცოდნეობი

სა და მასალათა 

ტექნოლოგიების 

ინსტიტუტი 

საუნივერსიტეტო 

1-ლი კორპ.ოთახი 
N724-13, 887კვ.მ 

 

2017 წლის 
31 

ივლისის 
№30 

სხდომის 

დადგენი

ლება №3 

ნიკოლოზ 

ჯალაბაძე 

ლილი ნადარაია 

599 923604 

jalabadze@gtu.ge 

40 ბიოენერგეტიკული 

ტექნოლოგიების 

სამეცნიერო-

ენერგეტიკისა და 

ტელეკომუნიკაციების 

ფაკულტეტი 

20.02.2009; 

ბრძანების

ნომერი -
№19 

დადუნაშვილი 

სერგო 

236 32 64  

551 40-12-34 
 
shalva@gtu.ge 

mailto:razmadze_m@gtu.ge
mailto:machaidzegela03@gtu.ge
mailto:machaidzegela03@gtu.ge
mailto:b.gorgiladze@gtu.ge
mailto:bsc.centre@gmail.com
mailto:bsc.centre@gmail.com
mailto:jalabadze@gtu.ge
mailto:shalva@gtu.ge


კვლევითი  მე -6კორპ.,ოთახი 444, 

50კვ.მ 

41 ”სამრეწველო 

ინჟინერიის 

სასწავლო-კვლევითი 

ცენტრი 

სატრანსპორტო და 

მანქანთმშნებლობის 

ფაკულტეტი  
(კოსტავას 71; ოთახი 704; 
ფართი 18 მ²) 

05-04-
11/19  
25.06.19 

ნათბილაძე ნია 595533300 

natbiladzenia05@gtu.

ge 

42 ალმასები  და 

კომპოზიციური 

მასალების 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი 

 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი 

Iკორპ.  

ოთახები: 1 -5(288კვ.მ), 119-

125(203კვ.მ) 

266/03 

01.08.2007 

ნიკა ლოლაძე 599 56 64 76 

63-32 

n.loladze@gtu.ge 

43 ძვირფასი 

ლითონებისა და 

ძვირფასქვიანი 

საიუველირო 

ნაკეთობის 

ექსპერტშემფასებელ

თა 

საუნივერსიტეტო 

მე-3 კორპუსი, ოთახი 308 

1997 ნოდარ 

ფოფორაძე 

577428347 
nodar_poporadze@y
ahoo.com 

Poporadzenodar03@

gtu.ge 
 

44 ბოჭკოებით 

არმირებული 

კომპოზიციური 

მასალების ს/ც 

ქიმიური ტექნოლოგიის და 

მეტალურგიის ფაკულტეტი 

მე-6 კორპ, სარდაფი-

300კვ.მმ. კოსტავას 77 

54 კვ.მ 

 

N91 

ბრძ.2008 
 

დავით ნოზაძე 599 147463 
nozadze.davit@gtu.ge 
 

45 ვირტუალური 

კომპიუტერული 

ტექნოლოგიების 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი 

VI კორპუსი 

26.12.05 
#138 

დaviთ 

კერესელიძე  

ეკა გვარამია 

961809 

kereselidze.davit@gtu.

ge 
 

mailto:natbiladzenia05@gtu.ge
mailto:natbiladzenia05@gtu.ge
mailto:n.loladze@gtu.ge
mailto:nodar_poporadze@yahoo.com
mailto:nodar_poporadze@yahoo.com
mailto:Poporadzenodar03@gtu.ge
mailto:Poporadzenodar03@gtu.ge
mailto:nozadze.davit@gtu.ge
mailto:kereselidze.davit@gtu.ge
mailto:kereselidze.davit@gtu.ge


 

46 საინჟინრო 

მომსახურების 

ცენტრი 

კostაvაs q. #71, me-7 

korpusi(კოსტავას 68; 1 

სართული ეზოდან; ფართი 60 

მ²) 

 

#71. 
04.09.2008w
.  
 

გია გოლეთიანი 599 2318 32 
g.goletiani@gtu.ge 

47 სამედიცინო  

ბიოტექნოლოგიისა   

და ბიოინჟინერიის 

ცენტრი 

 
 

 

ქიმიური ტექნოლოგიისა 

და მეტალურგიის 

ფაკულტეტი 

II კორპ. IV სართ. 

15.07.1998 რამაზ ქაცარავა 599 15 92 09 
kats@gtu.ge 
 

48 იუნესკოს კათედრა 

„საინფორმაციო 

საზოგადოება‟ 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი 

მე -6კორპ. ოთახები:202ა, 

208ა, 210ა, 212ა 

30.06.2003 გოჩა ჩოგოვაძე 599 533533 
 514 000581 
infsoc@gtu.ge  
didvaj2@gtu.ge 
 

49 პარფიუმერულ-

კოსმეტიკური 

წარმოების 

ტექნოლოგია და 

ექსტრადიციული 

ტექნოლოგიების 

სასწავლო-

ქიმიური ტექნოლოგიისა 

და მეტალურგიის 

ფაკულტეტი  

კორპ.2 ოთახი103, 20კვ.მ 

08.05.2008 

187/03 

ნანა ბოკუჩავა 555 294045 

n.bokuchava@gtu.ge 

mailto:g.goletiani@gtu.ge
mailto:kats@gtu.ge
mailto:infsoc@gtu.ge
mailto:infsoc@gtu.ge
mailto:n.bokuchava@gtu.ge


სამეცნიერო ცენტრი 

 

50 1.ენერგეტიკული 

პროცესების 

სერტიფიკაციის 

ორგანო 

«ენერგოაუდიტი და 

დიაგნოსტიკა» 

და 

2.ელექტრომოწყობი

ლობის 

საგამოცდო 

ლაბორატორია 

“ენერგოდიაგნოსტიკ

ა» 

 

ენერგეტიკისა და 

ტელეკომუნიკაციების 

ფაკულტეტი 

მე-8კორპ. ოთახი 1006, 

40კვ.მ 

17.12.2014 
სხდომა 71 
დადგ. 5 

თენგიზ 

მუსელიანი 

 

599558738 

museliani@yahoo.co

m 
 

51 თეოლოგიის 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი 

 

საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიებისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

კოსტავას  77 

01-06-
02/19         
 

ანანია ჯაფარიძე 599181097 

mitropolitianania@ya

hoo.com 

52 ფუნქციონალური 

დანაფარებისა და 

ნანონაწილაკების 

ელექტროქიმიური 

ცენტრი 

 

ქიმიური ტექნოლოგიისა 

და მეტალურგიის 

ფაკულტეტი 

მე -2 კორპ. ოთახი 414, 

ფართი 23 

2010წ. 
სხდომა 47 
გადაწყ. 7 

მარინე დონაძე 

 

ტელ: 598235587 

ელ. ფოსტა: 

m.donadze@gtu.ge 
 

 

53 ამწე სატრანსპორტო 

მანქანების სასწავლო 

საპროექტო და 

დიაგნოსტიკური 

საუნივერსიტეტო 

1კორ. ოთახი 552 

N17-

20.02.2008 

გიორგი 

ჯაფარიძე 

599512148 

jafaridzegia05@gtu.g

e 

mailto:museliani@yahoo.com
mailto:museliani@yahoo.com
mailto:mitropolitianania@yahoo.com
mailto:mitropolitianania@yahoo.com
mailto:jafaridzegia05@gtu.ge
mailto:jafaridzegia05@gtu.ge


ცენტრი 

54 ნანოსისტემებისა და 

ნანოტექნოლოგიების 

საერთაშორისო 

ცენტრი 

 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი, ფიზიკის  

დეპარტამენტი 

მე 4 კორპ, ოთახი 404, 

22კვ.მ 

19.03.2017 

N2357 

ლალი 

ჩახვაშვილი 

593953047 
lalichakhvashvili@gm
ail.com 
 

55 სამანქანათმშენებლო 

პროცესების 

ოპტიმაზიციის 

სამეცნიერო -

საინჟინრო ცენტრი 

 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი,  

ფიზიკის დეპარტამენტი, 

მე-4 კორპუსი, ოთახი 339, 
340. 50კვ.მ 

 

662 
10/06/2012 
 

გიორგი 

ფოფხაძე 

 

571781151 
popxadzegiorgi@gmai
l.com 
 

56 ლიეტუვური ენის, 

კულტურისა და 

განათლების ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 
მე-10 კორპუსი 
მე-2 სართული,300კვ.მ 

 

2013.05.24. 
N.28/5 
 

იოსებ 

ჩუნთიშვილი 

 

593227801 
vk1119@gmail.com 
 

57 სატრანსპორტო 

სისტემების 

სასწავლო-კვლევითი 

საექსპერტო ცენტრი 

 

საუნივერსიტეტო 
I-ლი კორპ.,ოთახი  
575, 35 კვ.მ 

 

08.06.2018;  
N 01-06-
02/44 
 

ოთარ 

გელაშვილი 

 

599922223 
gelashviliotari 
@mail.ru 
 

58 სტუდენტური 

სერვის ცენტრი  

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი 

VIკორპ., ოთახები: 
510ა,511ა 518ა 

 

2011 წლის 
28 იანვრის 
, მე-7-ე 
სხდომა, 
გადაწყვეტ
ილება 3 
 

მერაბ ახობაძე 

 

595 19-62-73 
meakhobadze@yaho
o.com 
 

mailto:lalichakhvashvili@gmail.com
mailto:lalichakhvashvili@gmail.com
mailto:popxadzegiorgi@gmail.com
mailto:popxadzegiorgi@gmail.com
mailto:vk1119@gmail.com
mailto:meakhobadze@yahoo.com
mailto:meakhobadze@yahoo.com


59 მოსწავლეთა 

საინჟინრო აკადემია 

(სტუდენტური 

სერვის ცენტრის 

შვილობილი 

სტრუქტურა) 

 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი 

 VIკორპ., ოთახები: 
510ა, 511ა 515ა 

 

2011 წლის 
28 იანვრის 
, მე-7-ე 
სხდომა, 
გადაწყვეტ
ილება 3 
 

მერაბ ახობაძე 

 

595 19-62-73 
meakhobadze@yaho
o.com 
 

60 ქალაქის 

მარკეტინგის 

ინოვაციური 

სტრატეგიის 

ინოვაციური 

სტრატეგიის 

სამეცნიერო ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 

ადმინისტრაცია 

  ოთახი 312, 
20 კვ.მ 

 

2017 წლის 
10 

აგვისტოს 

დადგენი

ლება 

დავით კუჭაიძე 599691969 
dkuchaidze@gmail.co
m 
 

61 უძრავი ქონების 

ბაზრის კვლევის 

ცენტრი 

 

საუნივერსიტეტო  

I-ლი კორპ.,ოთახი 701, 

15კვ.მ 

7/12/ 
2016.N17 

გრიგორ ხოფერია 597988999 
ukia@ list.ru 
 

62 ნავთობის და გაზის 

მეურნეობის მუშაკთა 

საკვალიფიკაციო 

ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 

მე-3კორპ.,თახი 413 

 

22.05.2007 

ბრძანება 

N64 

იური ჭულუხაძე 

 

599510821 
 

63 „ეკოლოგიის 

პრობლემების 

შემსწავლელი 

სასწავლო-

მეთოდური და 

სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი“ 

სტუ-ის პირველი კორპუსი 

ოთახი 214, 32კვ.მ 

17.11.2014 

სხდომა 

№71 
 

გიორგი 

სალუქვაძე 

georgesalukvadze@ya
hoo.com 

64 „ჰომეოპატიის 

სასწავლო-კვლევითი 

ცენტრი“  

საუნივერსიტეტო 

q. Tbilisi, m. Kკostavas 

07.12. 2011 

სხდომა 

№16 

მედეა ჩიქავა m.chikava @gtu.ge 

595719177 

mailto:meakhobadze@yahoo.com
mailto:meakhobadze@yahoo.com
mailto:dkuchaidze@gmail.com
mailto:dkuchaidze@gmail.com
mailto:ukia@%20list.ru
mailto:georgesalukvadze@yahoo.com
mailto:georgesalukvadze@yahoo.com


საუნივერსიტეტო q. #77. 

65 სამეცნიერო -

სასწავლო-

სამეცნიერო 

საწარმოო ცენტრი 

„ტრადიციული 

ტექნოლოგიები“ 

ქიმიური ტექნოლოგიისა 

და მეტალურგიის 

ფაკულტეტი 
(II korp. I sarT.) 

brZaneba 
.26.10.07.#1
52 
danarTi 

ნანა ბოკუჩავა 61-71, 63-72, 
2225009  

955 294 045 
n.bikuchava@gtu.ge 

66 უწყვეტი 

განათლებისა და  

არქიტექტორთა 

პროფესიული 

განვითარების 

ცენტრი 

სტუ -ს 1-ლი კორპ. 03.02. 2010 

წ. N 4 
მარინა 

მაისურაძე 

ლალი 

ხვედელიძე 

598991007 
lalik77@yahoo.com 

67 მექანიკურ 

სამუშაოთა 

საინჟინრო 

სამეცნიერო-

სასწავლო ცენტრი 

სატრანსპორტო და 

მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტი 
 (კოსტავას 68; ოთახი 585; 
ფართი 45 მ² 

 

#605/03-
03.12.2010 
 

გივი ხვიჩია g.khvichia@gtu.ge 
599 119099 

68 „მექანიკის 

ინჟინერიაში 

კომპოზიციური 

მასალების 

გამოყენების 

სამეცნიერო-

ტექნოლოგიური 

ცენტრი“ 

სატრანსპორტო და 

მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტი 
kostavas q. #68-Si, stu-

s Isaswavlokorpusi; 

(კოსტავას 68; ოთახი 

2012 

სხდომა 

№8 

შვანგირაძე მერაბ hvango@gmail.com 

69 „მაღალი სიზუსტის 

მექატრონული 

ტექნოლოგიების 

საუნივერსიტეტო 

საუნივერსიტეტო  

VI კორპ.    მე-4 სართ. 

საუნივერსიტეტო ცენტრი 

05-04-
11/842 
27.06.19 

კვარაცხელია 

გიორგი 

595213184 

mailto:n.bikuchava@gtu.ge
mailto:lalik77@yahoo.com
mailto:g.khvichia@gtu.ge


სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი“ 

 

70 ბტ ტრეინინგ 

ცენტრი 

 

ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტი, კორპ. 6 

03.07.2019 
წლის #01-
06-02/57 
 

გიორგი 

სულაშვილი 

555377484 
g.sulashvili@gtu.ge 

71 „იტალიური 

ენისა და 

კულტურის 

საუნივერსიტე

ტო ცენტრი“ 

კოსტავას77, VIII 

კორპუსი 
 

2012 

სხდომა 

№14 

ნინო ცერცვაძე 599542289 
nina.tsertsvadze@yah
oo.it 
 

72 კავკასიის მთის 

სასწავლო-კვლევითი 

ცენტრი 

 2016წლის  
7დეკემბერ
ი 
სხდომა 17 

ნოე ხოზრევანიძე 568935363 
noe_khozrevanidze@
yahoo.com 
n.khozrevanidze@gtu
.ge 

73 „სოფლის მდგრადი 

განვითარების 

სასწავლო-

საექსტენციო -

საკონსულტაციო 

ცენტრი“ 

 26.06.2015 

სხდომა 

№85 

ნოე ხოზრევანიძე 568935363 
noe_khozrevanidze@
yahoo.com 

74 მერქნული 

მასალების 

დამზადების ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 
კოსტავას 68  1-ც 
ოთახი 108, 110 
200კვ.მ 

05.05.2008

#38 

სექტემბრი

ს ბრძანება 

ზაურ ჩიტიძე 577433452 
z.chitidze@gtu.ge 

75 ინოვაციების ცენტრი ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტი 

2018 წ 

01-06-

02/13 

ოთარ 

ზუმბურიძე 

o_zumburidze@gtu.g
e 

76 „კორეული ენისა და 

კულტურის ცენტრი“ 

საუნივერსიტეტო 

ფართი არა აქვს 

05-04-
11/131 
03.02.20 

იოსებ 

ჩუნთიშვილი 

579041248 
vk1119@gmail.com 
 

mailto:g.sulashvili@gtu.ge
mailto:nina.tsertsvadze@yahoo.itდიახ
mailto:nina.tsertsvadze@yahoo.itდიახ
mailto:noe_khozrevanidze@yahoo.com
mailto:noe_khozrevanidze@yahoo.com
mailto:n.khozrevanidze@gtu.ge
mailto:n.khozrevanidze@gtu.ge
mailto:noe_khozrevanidze@yahoo.com
mailto:noe_khozrevanidze@yahoo.com
mailto:z.chitidze@gtu.ge
mailto:o_zumburidze@gtu.ge
mailto:o_zumburidze@gtu.ge
mailto:vk1119@gmail.com


77 „სათბობის, 

ენერგეტიკული 

დანადგარების და 

სამშენებლო 

მასალების თბური 

იაგნოსტიკის 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი“ 

 

 

ენერგეტიკისა და 

ტელეკომუნიკაციის 

ფაკულტეტი 

სტუ-ს მე-8 სასწავლო 

კორპუსი 

ოთახი №110, ოთახი 

№111,ოთახი №112, ოთახი 

№113,№114 

 

2017 წლის 

17 

თებერვლის 

№21  

სხდომა 
 

ომარ კიღურაძე 599362033 

kiguradzeomar@ 

gmail.com 

78 „მაიზოლირებელი 

ინდივიდუალური 

დაცვის 

საშუალებების 

სამეცნიერო საცდელ-

საკონსტრუქტორო 

ცენტრი“ 

საუნივერსიტეტო 
კოსტავას ქუჩა 47,  
6 ოთახი 
287კვ/მ 

 

4.12.2015 
N8 
 

ნიკოლოზ 

იაკობიძე 

ლევან 

ლორთქიფანიძე(

მოადგილე) 

577395199 
nikoloz.iakobidze@gt
u.ge 
 
599539923 
Levan.lordkipanidze@
gtu.ge 

79 სამეცნიერო ცენტრი 

− „ელექტროქიმიური 

აქტივაცია“ 

ბიოტექნოლოგიების 

ცენტრის ნაგებობა 

2016 წლის 

29 ივნისის 

№12 

სხდომა 

 

თენგიზ 

ცეცხლაძე 

599929210 
Eagstc1@yahoo.com 

80 საქართველოში 

ნარკოვითარების და 

დემოგრაფიული 

პრობლემების 

კვლევის და 

მონიტორინგის 

ცენტრი 

სამართლისა და 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

ფაკულტეტი  

მე-6 კორპუსი 

აკადემიურ
ი საბჭოს 
2017 წლის 
27 
დეკემბრის  
დადგენი
ლება 
N2674 

ჯემალ ჯანაშია 599584242 
jjanashia@yahoo.com 
 

mailto:nikoloz.iakobidze@gtu.ge
mailto:nikoloz.iakobidze@gtu.ge
mailto:Levan.lordkipanidze@gtu.ge
mailto:Levan.lordkipanidze@gtu.ge
mailto:Eagstc1@yahoo.com
mailto:jjanashia@yahoo.com


 

81 მშენებლობაში 

ინოვაციური 

ტექნოლოგიების 

შემუშავება-

დანერგვისა და 

მომსახურების 

ცენტრი 

 

სამშენებლო ფაკულტეტი 

 მ.კოსტავას ქ.68ბ 

Iკორპუსი,701 ოთახი 

14.08.2020 

დადგენი

ლება 

№01-06-

02/09 ოქმი 

მამუკა 
ონეზაშვილი 

 

m.onezashvili@gtu.g
e 

599485 454 

82 გამოყენებითი 

ანალიტიკისა და 

პროგნოსტიკის 

ცენტრი 

საუნივერსიტეტო    30.09.2021 
01-06-
02/10 

გივი თალაკვაძე givitala@Yahoo.com 

83 “ბუნებრივი 

კატასტროფების 

სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი” 

საუნივერსიტეტო      29.04.2021 

დაგენილე

ბა 

N01-06-

02/06 

თემურ 

მაისურაძე 

599160485 
temurmaisuradze@gr
uni.edu.ge 

84 მანქანათმშენებლო
ბის პროცესების 
ოპტიმიზაციის 
სამეცნიერო-
საინჟინრო ცენტრი 

(კოსტავას 68; ოთახი 636; 

ფართი 50 მ²) 

 რაულ 

თურმანიძე 

577423709 

inform@gtu.ge 

85 სამშენებლო 

ფაკულტეტის 

სასწავლო, 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

ცენტრი 

 

სამშენებლო ფალკულტეტი 
I კორპუსი კოსტავას 68 ბ 
 

წარმომად
გენლობი
თი საბჭოს 
ოქმი №12, 
23.06.2010 

გუბელიძე 
ზურაბ 

 

Zurab.g@gtu.ge 

591 99 00 11 

86 ბიონანოკერამიკის ქიმიური ტექნოლოგიისა N215, ზვიად 599151957 

mailto:m.onezashvili@gtu.ge
mailto:m.onezashvili@gtu.ge
mailto:temurmaisuradze@gruni.edu.ge
mailto:temurmaisuradze@gruni.edu.ge
mailto:inform@gtu.ge
mailto:Zurab.g@gtu.ge


ა და 

ნანოკომპოზიტები

ს 

მასალათმცოდნეო

ბის ცენტრი 

და მეტალურგიის 

ფაკულტეტი 

 

კოსტავას N69, 1-ლი სართ., 

279კვ.მ 

2010წ,  
 

კოვზირიძე 

 
kowsiri@gtu.ge 

87 „ფერადლითონურ

ი მასალების 

მეტალურგიის 

სამეცნიერო-

საინჟინრო 

ცენტრი“ 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და 

მეტალურგიის ფაკულტეტი 

kostavas q.#67_Si, stu-s 

X korpusSi 

 

22.06.2011 

სხდომა 

№13 

იზოლდა 

კახნიაშვილი 

591286753 
i.kakhniashvili@gtu.g
e 

88 ახალგაზრდა 

მეწარმეთა ცენტრი 

ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკუტეტი 

05-04-
11843 
27.06.19 

მერაბ 

მიქელაშვილი 

599558355 

Mmikela50@yahoo.c

om 

89 „სამთო-

მეტალურგიული 

სამეცნიერო-

საწარმოო ცენტრი“ 

მე-10 კორპუსი 20.03.2015 

სხდომა 

№77 

მერაბ ჟურული 599307120 

90 ინფრასტრუქტურ

ული პროექტების 

ზედამხედველები

ს გადამზადებისა 

და საინჟინრო 

მომსახურების 

ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 2017 წლის 

3 აპრილის 

№23 

სხდომის 

ოთარ ჩაკვეტაძე 593 737 301 

64 66 

91 ავტომატიზაციის 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

საუნივერსიტეტო 

მე -6 კორპ, ოთახი 204, 

1346/03 
12.12.17 

ნუგზარ იაშვილი 555 90 52 58 

n.iashvili@gtu.ge 

mailto:kowsiri@gtu.ge
mailto:n.iashvili@gtu.ge


საინჟინრო-

ტექნიკური 

ცენტრი 

„ციფრული 

საზომი 

ხელსაწყოები“ 

14კვ.მ 

92 „ქართველოლოგიი

ს 

საუნივერსიტეტო 

სასწავლო-

სამეცნიერო 

კვლევების 

ცენტრი“ 

საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიებისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

28.04.2015 

სხდომა 

№79 

თემურ 

ჯაგოდნიშვილი 

577432252 
 
i.djagodnishvili@gtu.g
e 

93 საგანმანათლებლო 

სამეცნიერო 

ბიოსამედიცინო 

ცენტრი „ბიომედი“ 

ქიმიური ტექნოლოგიის და 

მეტალურგიის ფაკულტეტი 

X კორპ., ოთახები:   
307, 308 
30კვ.მ 

 

22 
დეკემბერი
, 2016 წ. № 
192        22 
მარტი 
2016 წ. № 
16       

 

ედიშერ 

კვესიტაძე 

 

599581371 
e.kvesitadze@yahoo.
com 
 

94 ჩინეთის 

კვლევების 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

ინსტიტუტი“ 

საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიების 

ფაკულტეტი     

05-04-
11/1705 
12.12.19 

ფუტკარაძე 

ჟემალი 

557401949 

95 სამოქალაქო 

უასაფრთხოების 

ცენტრი 

საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიების 

ფაკულტეტი     

დადგ.01-
06-02/29 
22.08.2020 
 

კახა ცეცხლაძე 599950909 
kaxi.cecxladze@gmail
.com 

96 „ინტელექტუალუ საუნივერსიტეტო 18. 10.2013 

სხდომა 

ნიკოლოზ 

მღებრიშვილი 

nmgebri@gtu.ge 

mailto:i.djagodnishvili@gtu.ge
mailto:i.djagodnishvili@gtu.ge
mailto:e.kvesitadze@yahoo.com
mailto:e.kvesitadze@yahoo.com
mailto:nmgebri@gtu.ge


რი სენსორების 

კვლევითი 

ცენტრი“ 

kostavas 70, 

universitetis I 

korpusi); 

№39 593 17 70 70 

97 თეორიული 

ფიზიკის და 

ნანოოპტიკის 

ცენტრი 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი 
kostavas q. #.68-Si, 
oTaxi…517b.,  farTi 25 
kv.m.; 

28.12.2009 

სხდომა 

№43 

გურამ 

ადამაშვილი 

551922027 
guram_adamashvili@
ymail.com 

98 სამთო 

ელექტრომექანიკის 

სამეცნიერო 

კვლევითი ცენტრი 

სამთო-გეოლოგიური 

ფაკულტეტი 
kostavas quCa #77-Si 
stu-s III korpusis 52-e 
mimarTulebis 
laboratoriebis 
farTobze, oTaxebi 
#117, 118, 119, saerTo 
farTobiT 80 m2 

17.03.2010 

სხდომა 

№45 

გურამ გოგია 

 

597373335  
gtu.mem@gmail.com 
 

99 ნოოლოგიის ცენტრი საუნივერსიტეტო 11.07.2014 

სხდომა 

№56 

ემზარ ხვიჩია 599382893 
exvichia@yahoo.co
m 

100 „ზ.ბედიას 

სახ.ადამიანის 

პარანორმალური 

შესაძლებლობების 

კვლევის სამეცნიერო 

ცენტრი“ 

საუნივერსიტეტო 

ოთახი 700c 

20.03.2015 

სხდომა 

№77 

2019 წ.22 

02  

01-06-

02/02( 

სახელწო

დება 

შეიცვალა 

) 

გელა ღვინეფაძე 595-61-49-98 
ghvinepadzegela08@
gtu.ge 

mailto:gtu.mem@gmail.com
mailto:exvichia@yahoo.com
mailto:exvichia@yahoo.com
mailto:ghvinepadzegela08@gtu.ge
mailto:ghvinepadzegela08@gtu.ge


101 ენერგოეფექტური 

მასალები და  

ინოვაციური 

ტექნოლოგიების 

ცენტრი 

ქიმიური ტექნოლოგიისა 

და მეტალურგიის 

ფაკულტეტთან 

თბილისი, მ. კოსტავას ქ.69, 

II კორპ., ოთახი 210 

ოთახი №№210, 211 

(ცალკე ფართი არ აქვს 

დაკავებული) 

 

2016წლის

18 მარტის 

№7 

სხდომა. 

თეიმურაზ 

ჭეიშვილი 

 

593332177  
t. cheishvili@gtu.ge 

102 საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 2016წლის

7 

დეკემბრი

ს№17 

სხდომა 

შალვა 

სვანიშვილი 

551 401 234 
shalva@gtu.ge 

103 მართვისა და 

მოდელირების 

სისტემური 

პრობლემების 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 

VIკორპ. ოთახი 40ა 

06.05.2012  
N5 

სხდომის 
 

რევაზ კაკუბავა  

104 გენდერული 

თანასწორობის 

კვლევითი ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 

06.02.2012 N8 

06.02.2012 

N8 

მაია ყიფიანი 

 

591.51. 75.72 
kipianimaia@gmail.co
m 
 

105 უსაფრთხოების 

სისტემების, 

ქსელების, 

პროფესიონალური 

გახმოვანების და 

საკონფერენციო 

სისტემების მართვის, 

პროექტირებისა და 

საუნივერსიტეტო 

ადმინისტრაციული კორპ., 

ოთახი 310 

2018 წლის 
12 იანვრის 
№39 
სხდომის 
№2 
დადგენი
ლება__ 

 

მიხეილ 

რამაზაშვილი 

591696790 
m.ramazashvili@gtu.g
e 
 

mailto:cheishvili@gtu.ge
mailto:shalva@gtu.ge
mailto:kipianimaia@gmail.com
mailto:kipianimaia@gmail.com
mailto:m.ramazashvili@gtu.ge
mailto:m.ramazashvili@gtu.ge


ექსპლუატაციის 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი 

 

106 ეთნოკულტურული 

ტექნოლოგიების 

კვლევის ცენტრი 

საუნივერსიტეტო  
IIკორპ.,  

სპორტული დარბაზი 

10.05.2011 

სხდომა  N 

12 

გიორგი კოკოშაშ 

ვილი 

599015556 
gkokoshashvili@yaho
o.com 
 

107 განახლებადი 

ენერგიის და 

ენერგოეფექტურობი

ს საინოვაციო 

ცენტრი 

 

საუნივერსიტეტო  

კორპუსი 4 

 

2014 წლის 
19 
ნოემბრის 
N67 
სხდომის 
N12 
დადგენი
ლება 

 

მერაბ ჭირაქაძე 599  98 98 32 
m.chiraqadze@yahoo
.com 
 

108 სამშენებლო, ამწე-

სატრანსპორტო და 

სალიანდაგო 

მანქანების 

სასწავლო-

სამეცნიერო 

ცენტრი(სათაური 

შეეცვალათ) 

საუნივერსიტეტო 

I-ლი კორპუსი 

27.09.2012 

დადგენი

ლება 766 

თამაზ ხმელიძე 

 

t.khmelidze@gtu.ge 

599 549191 

109 სპორტული ცენტრი 

“სტუ“  

 

საუნივერსიტეტო 

1კორპუსი, სპორტული 

დარბაზი  505 კვ.მ 

18.11.2013 

 
ლერი 

სუბელიანი 

599855140 
leri_subeliani@mail.r
u 
 

110 გარემოს 

მონიტორინგის 

საინფორმაციო, 

საგანმანათლებლო  

საუნივერსიტეტო 2016წლის

2 

ნოემბრის

№15 

პარმენ 

მარგველაშვილი 

595919730 
nekeripub@yahoo.co
m 

mailto:gkokoshashvili@yahoo.com
mailto:gkokoshashvili@yahoo.com
mailto:m.chiraqadze@yahoo.com
mailto:m.chiraqadze@yahoo.com
mailto:t.khmelidze@gtu.ge
mailto:leri_subeliani@mail.ru
mailto:leri_subeliani@mail.ru
mailto:nekeripub@yahoo.com
mailto:nekeripub@yahoo.com


კვლევითი ცენტრი სხდომა 

111 გაზმომარაგების 

სამეცნიერო- 

კვლევითი ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 
kostavas q. # 68 
stu-s I korpusSi 
312 oTaxi 

28.კვ 

01-06-

02/49 

 

03.08.2019 

შოთა 

მესტვირიშვილი 

mestvirishvilishota01
@gtu.ge 

i.denisova@gtu.ge 
 

112 კავკასიის ისტორიის, 

გეოპოლიტიკისა და 

ეკონომიკური 

კვლევების ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 

კორპ - 1, ოთახი 319 

2016წლის2 

ნოემბრის

№15 

სხდომა 

 

ნიკოლოზ 

მეტრეველი 

599383837 
N_metreveli@gtu.ge 
 

113 ბიოლოგიურად 

აქტიური 

კომპონენტების 

გამოყენების 

ინოვაციური 

ტექნოლოგიების 

ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 12.10.2020 

დადგენილ

ება  N01-

05-04/186 

მარინე 

ჯინჭარაძე 

 

114 მასალამცოდნეობის 

ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 13.09.2020 

დადგენილ

ება  N01-

06-02/10 

გიგა გაბელია 595659955 

115 მანქანათმშენებლობ
ის პროცესების 
ოპტიმიზაციის 
სამეცნიერო-
საინჟინრო ცენტრი 

სატრანსპორტო 
ფაკულტეტი 
(კოსტავას 68; ოთახი 636; 
ფართი 50 მ²) 

20.05.2012 

გადაწყ. 6, 

მე-8 

სხდომა 

რაულ თურნავა 577 42 37 09 
inform@gtu.ge 

116 „თანამედროვე 

ეკოლოგიური 

საუნივერსიტეტო 04.07.2011 

N564 

შალვა 

ბოსიკაშვილი 

595116041 
sbosikashvili@yahoo.

mailto:mestvirishvilishota01@gtu.ge
mailto:mestvirishvilishota01@gtu.ge
mailto:i.denisova@gtu.ge
mailto:N_metreveli@gtu.ge
mailto:sbosikashvili@yahoo.com


ტექნოლოგიებისა და 

მწვანე ეკონომიკის 

განვითარების 

ხელშემწყობი 

ცენტრი“ 

 com 
 

117 „საინჟინრო 

ამოცანების და 

ბიზნეს-პროცესების 

შემსწავლელი 

სასწავლო-

საკონსულტაციო 

ცენტრი“ 

ენერგეტიკის და 

ტელეკომუნიკაციიის 

ფაკულტეტი 

მე -8კორპ., ოთახი 200 

(სამადაშვილის 

დეპარტამენტი) 

15.05.2015 

სხდომა 

№80 

თეიმურაზ 

ბერძენიშვილი 

599350952 
t.berdzenishvili@gtu.
ge 

118 მთარგმნელობითი 

ცენტრი 

საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიებისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

მე-6 კორპ. 

2017 წლის 

28 მარტის 

№22 

სხდომა 

 

ნუგზარ 

სიხარულიძე 

597185271 
n.sikharulidze@gtu.ge 
 

119 საქართველოს 

სახელმწიფო ენების 

კულტურული 

დაცვისა და 

ტექნოლოგიური 

განვითარების 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი 

 

 

 

საუნივერსიტეტო 

მე-კორპ., ოთახი 616, 

15 კვ.მ 

29. 12. 

2010 

სხდომა №5 

კონსტანტინე 

ფხაკაძე 

555543744 
gllc.ge@gmail.com 

 

120 სამეცნიერო-

საინჟინრო ცენტრი 
საუნივერსიტეტო 
kostavas q. #68-Si, stu-

29. 12. 

2010 

კოკილაშვილი 

რაულ 

599 537025 

mailto:sbosikashvili@yahoo.com
mailto:t.berdzenishvili@gtu.ge
mailto:t.berdzenishvili@gtu.ge
mailto:n.sikharulidze@gtu.ge
mailto:gllc.ge@gmail.com


„უტილიზაცია“ s I korpusSi სხდომა 

№5 

121 „დამატებითი 

ვირტუალური 

რეალობის  და 3D 

სტარეოსკოპული 

ტექნოლოგიების 

ცენტრი“ 

საუნივერსიტეტო 

კოსტავას 77    კორპუსი 6  

სართული 2  სტუდენტური 

ტელევიზიის მიმდებარე 

ტერიტორია 

 

01-06-

02/09 

25.10.19 

ზაზა ლომიძე 574 09 90 64 
 
z.lomidze.s3d@gtu.ge 

lomidze_za@gtu.ge 

122 კრიმინალისტიკური 

ტექნიკის და 

ტექნოლოგიების 

ექსპერტიზის 

სასწავლო-

სამეცნიერო 

კვლევითი ცენტრი 

 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი 

 მე-4 

ოთახები:  
339; 340 

12- 38კვ.მ 

24.12.08 
ოქმი117 

გოდერძი 

ჯანელიძე 

 

571781151 
janelidzegoderdzi@ya
hoo.com 
 

123 „ეფექტური 

მიკროორგანიზმების 

სასწავლო-სამეცნირო 

ცენტრი“ 

kostavas q. # 77;  

 

15.04. 2011 

სხდომა 

№11 

პოლინა 

ოდიშარია 

 

124 „პროგრამირებადი 

ლოგიკური 

კონტრორელების 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი“ 

 30.06.2015 

სხდომა 

№88 

გრიგალაშვილი 

ჯემალ 

 

grigarashvilijemali08
@gtu.ge 

125 Game art and modern 
teqnologi center “union 

საუნივერსიტეტო ”(990/03 
27.09.17) 

ალექსადრე 

ჯოხაძე 

599 994 694 

126 სამშვიდობო 

განათლების ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 97/03 
20.01.18 

თემურ 

არბოლაშვილი 

 

127 „მაღალმთიანი 

დაცული 

საუნივერსიტეტო 05-04-

11/1776 

ცეცხლაძე  

mailto:z.lomidze.s3d@gtu.ge
mailto:lomidze_za@gtu.ge
mailto:janelidzegoderdzi@yahoo.com
mailto:janelidzegoderdzi@yahoo.com


ტერიტორიებისათვი

ს 

ხანძარსაწინააღმდეგ

ო სწრაფი 

რეაგირების კვლევის 

ცენტრი“ 

26.12.19 

128 ენერგეტიკის 

ეკონომიკისა და 

მენეჯმენტის 

სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი 

 

გაუქმდა 

ენერგეტიკისა და 

ტელეკომუნიკაციის 

ფაკულტეტი 
 

სტუ-ს 1-ლი სასწავლო 

კორპუსი 

ოთახი №420 

 

22.06.2010 

სხდომა 

№49 

ჩომახიძე დემური 

(ბარათაშვილის 

დანიშვნა უნდათ) 

demurchomakhidz

e@yahoo.com 
 

129 „ელექტროენერგიის , 

გაზის და 

სატელეკომუნიკაციო 

ობიექტების 

ინსპექტირების 

ცენტრი“ 

ინფორმატიკის 

ფაკულტეტზე 

გადავიდა(რეორგანიზაცია) 

27.09. 2019 

დადგენი

ლება N01-

06-02/08 

 

ვახტანგ აბულაძე 

იაშვილი ზაზა 

557 400 041 

130 „ელექტრონული 

სწავლების 

სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი“ 

ინფორმატიკა და მართვის 

სისტემების ფაკულტეტი 
 

kostavas q. #68-Si, 

სტუ-ს VI კორპუსი, 

327დოთახი 

 

 

11.02. 2011 

სხდომა 

№8 

თამარ ლომინაძე 599181769 
lominadzetamar08@g
tu.ge 

mailto:demurchomakhidze@yahoo.com
mailto:demurchomakhidze@yahoo.com
mailto:lominadzetamar08@gtu.ge
mailto:lominadzetamar08@gtu.ge


131 ტექნიკური 

ტერმინოლოგიის 

სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი 

მე -10კორპ. ოთახი 42, 

60კვ.მ 

15.02.2016 ცხადაძე ბადრი zebede@rambler.ru 

132 ბიოკომპლექსების 

მიღებისა და 

კვლევის ცენტრი 

ქიმიის ფაკულტეტი 16.05.2022

დადგ.N 1-

06-02/01 

სხ.01-06-

02/07 

მომხს. ნანა 

გელოვანი 

 

133 ,,ინოვაციური 

ტექნოლოგიების 

დანერგვის ცენტრი“. 

საუნივერსიტეტო 2017 

წლის31 

მაისის№2

6 

სხდომაზე 

ნუგზარ 

შავთვალაძე 

571983878 

134 მულტიმედიური 

გარემოს 

შემსწავლელისაინფო

რმაციო , 

საგანმანათლებლო 

და კვლევითი 

ცენტრი 

საუნივერსიტეტო 1453/03 

14.12.16 

გიორგი ასათიანი 599333318 

asatiani.g1@gtu.ge 

135 უმაღლესი სკოლა 

გრაფიკული 

დისციპლინის 

მასწავლებელთა 

მომზადების ცენტრი 

სატრანსპორტო და 

მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტი 

კოსტავას 71, კორპ. 7 

2010/20/09 

N317 

გიორგი 

წულეისკირი 

599924022 

g.wuleiskiri@gtu.ge 

136 სამშენებლო 

ენციკლოპედიის 

საუნივერსიტეტო 

კორპ. 1, ოთახი 518, 18კვ.მ 

22.06.2015 თამაზ ხმელიძე  

mailto:zebede@rambler.ru
mailto:g.wuleiskiri@gtu.ge


ცენტრი სხდომა 

N88 

137 მობილური და 

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი 

სატელეკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების 

სამეცნიერო-

ტექნიკური 

კვლევითი ცენტრი 

ენერგეტიკის და 

ტელეკომუნიკაციის 

ფაკულტეტი 

N2091 

20.07.2016 

შალვა 

კვირკველია 

599649900 

shako@mail.com 

138 მიშელ მესხელის 

გეოპოლიტიკური  

და ევრო-

ატლანტიკური 

კვლევების ცენტრი 

სამართლისა და 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

ფაკულტეტი 

19.05.2022

დადგ. 01-

06-01/22 

სხ.N01-06-

02/03 

  

139 ინფორმაციული 

უსაფრთხოების 

ტესტიტრების 

სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი 

ინფორმატიკა და მართვის 

სისტემების ფაკულტეტი 

 

19.05.2022

დადგ. 01-

06-02/22 

სხ. 301-06-

02/03 

  

 


