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და მათი გამოყენების
პერსპექტივები

ნაბეჭდი
(მონოგრაფია)

მეცნიერება.
თბილისი, 2005

18,0
ნაბ.თაბ.

ი.ჟორდანია.
კ.ბეთანელი,
გ.მაღალაშვილი,
ქ.ვეზირიშვილი
და სხვ.

53. საქართველოში
გეოთერმული ენერგიის
რაციონალური გამოყენების
პერსპექტივები

ნაბეჭდი

სამეცნიეროტექნიკური
ჟურნალი
„ენერგია“. N3(35).
თბილისი. 2005

გვ.69-71

печат.

печат.

გვ.81-83

с.43-45

с.113116

печат.

Журнал «Энергия»,
№4(32). Тбилиси,
2004

с.17-18

печат.

Журнал «Энергия»,
№1(29). Тбилиси,
2004

с.58-60

8
54. გეოთერმული
თბომომარაგების
სადემონსტრაციო პროექტი
ქ.თბილისში

ნაბეჭდი

55

აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის ბუნებრივი
რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

ნაბეჭდი
(მონოგრაფია)

56

სამეგრელოსა და ზემო
სვანეთის ბუნებრივი
რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

ნაბეჭდი
(მონოგრაფია)

57

სითბო–სიცივით მომარაგების
ენერგოდამზოგი სისტემების
ენერგოეკონომიკური
ეფექტურობა თბური ტუმბოს
დანადგარების გამოყენებით

ნაბეჭდი

58

საქართველოს გეოთერმული
ენერგიის რაციონალური
გამოყენების პრობლემების
გადაწყვეტა

ნაბეჭდი

59

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ბუნებრივი
რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

ნაბეჭდი
(მონოგრაფია)

60

ენერგოდამზოგველი
სისტემების გამოყენების
ეფექტურობა

ნაბეჭდი

„მეცნიერება და
ტექნოლოგიები“.
საქ. მეცნ. აკად.
ყოველთვიური
სამეცნიერორეფერირებული
ჟურნალი. N10-12.
თბილისი, 2005
მეცნიერება.
თბილისი, 2006.
უაკ15.2.1.
1502010000
ბ
M(607)(06)

გვ.29-31

284 გვ.

ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი

მეცნიერება.
თბილისი, 2006.
უაკ15.2.1.
1502010000
ბ
M(607)(06)

318 გვ.

ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი

ა.ელიაშვილის
მართვის სისტემების ინსტიტუტის
შრომათა კრებული
N10 (2006).
თბილისი, 2006
УДК 519.6:5197:
621.37/39
ა.ელიაშვილის
მართვის სისტემების ინსტიტუტის
შრომათა კრებული
N10 (2006).
თბილისი, 2006
УДК 519.6:5197:
621.37/39
თბილისი, 2007
უაკ15.2.1.
1502010000
ბ
M(607)(06)

გვ.134138

ნ.მირიანაშვილ
ი

გვ. 138142

ნ.მირიანაშვილ
იო.ვეზირიშვი
ლი

208 გვ .

ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი

თბილისი.
შრომათა კრებული.
გამომცემლობა
„საქ. ტექნ. უნივერსიტეტი“, 2007

გვ.24-29

მ.რაზმაძე

9
61

სათბობ-ენერგეტიკული
კომპლექსის განვითარების
პროგნოზირება

ნაბეჭდი

თბილისი.
ჟ.“ენერგია“ N1(41),
2007.
ISSN 1512–0120

გვ.59-64

ე.ფანცხავია,
ქ.მჭედლიძე

62

გურიის ბუნებრივი
რესურსები

ნაბეჭდი
(მონოგრაფია)

თბილისი, 2007
უაკ15.2.1.
1502010000
В
M(607)(06)

206 გვ.

ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი

63

გარემოს დაცვა
ენერგოდამზოგი თბური
ტუმბოს დანადგარების
გამოყენებისას

ნაბეჭდი

თბილისი.
მოხსენებათა კრებული „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“.
2007
ISBN 978-99940954-0-7
თბილისი.
მოხსენებათა კრებული „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“.
2007
ISBN 978-99940954-0-7
თბილისი.
გამომცემლობა
„ტექნიკური
უნივერსიტეტი“.
2008
ISBN 978-9941-14225-3
თბილისი, 2008
უაკ15.2.1.
ISBN 978-9941-00488-9

გვ.462469

ნ.მირიანაშვილ
ი

64

თბური ტუმბოს ბაზაზე
მოქმედი სითბო-სიცივით
მომარაგების
ავტომატიზირებული
სისტემები

ნაბეჭდი

გვ.74-79

ნ.მირიანაშვილ
ი

65

ენერგოეფექტურობის
მენეჯმენტი
თბოენერგეტიკაში

ნაბეჭდი
(სახელმძღვანელო)

66

იმერეთის ბუნებრივი
რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

ნაბეჭდი
(მონოგრაფია)

67

კახეთის ბუნებრივი
რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

ნაბეჭდი
(მონოგრაფია)

თბილისი, 2008
ISBN 978-9941-00857-3

59 გვ.

მ.რაზმაძე

328 გვ.

ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი

312 გვ.

ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი

10
68

ეკოსისტემის დაცვის
ეკონომიკური შეფასების
მეთოდიკა

ნაბეჭდი

თბილისი.
ჟ.“ენერგია“ N2(50)–
1, 2009.
ISSN 1512–0120

გვ.73–75

69

ერთიანი ენერგეტიკული
სისტემების რეგულირება,
კოორდინაცია და მართვის
ოპტომოზაცია

ნაბეჭდი

თბილისი.
ჟ.“ენერგია“ N2(50),
2009.
ISS 1512–0120

გვ.19–22

მ.რაზმაძე

70

სორბენტის ხსნარსა და ჰაერის
ნაკადს შორის
თბომასაგადამცემის პროცესის
გამოკვლევა

ნაბეჭდი

გვ.60-65

ნ.მირიანაშვილ
ი
თ.გედევანიშვილი

71

Повышение энергоэкономической эффективности
использования геотермальных
ресурсов

печат.

საერთაშორისო
სამეცნიერო
ჟურნალი
,,ინტელექტი”,
თბილისი, N2(34),
2009
თბილისი.
ჟ.“ენერგია“ N4(52)–
1, 2009.
ISS 1512–0120

გვ.63-65

ნ.მირიანაშვილ
ი
თ.გედევანიშვილი

72

რეგიონის სათბობ–
ენერგეტიკული კომპლექსის
განვითარების ოპტიმიზაცია
და მოდელირება

ნაბეჭდი

თბილისი.
ჟ.“ენერგია“ N1(49),
2009.
ISS 1512–0120

გვ.49–54

მ.რაზმაძე

73

Working out and investigation
of energy-economical efficiency
of energy–preserving heat-cold
supplying systems on basis of
heat pump plant and
geothermal water on agroindustrial complex enterprises
მეურნეობის სხვადასხვა
დარგის თბოსიცივით
მომარაგების ახალი
კომპლექსური სისტემების
დამუშავება გეოთერმული
ენერგიის გამოყენებით

printed

Internacional
scientific journal
,,PROBLEMS OF
MECHANICS”,
Tbilisi, N°1(38)2010

76-81

N. Mirianashvili

ნაბეჭდი

თბილისი.
ჟ.“ენერგია“ N4(52)1. 2010.
ISSN 1512–0120

გვ.36–44

ნ.მირიანაშვილ
ი
თ.გედევანიშვილი

74

11
75

შიდა ქართლის ბუნებრივი
რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

ნაბეჭდი

თბილისი, 2009
უაკ15.2.1.
ISBN 978-9941-02040-7

276გვ.

ი.ჟორდანია.
კ.ბეთანელი

76

თბომასაგადამცემი დანადგარები და თბოფიკაცია

ნაბეჭდი
(სახელმძღვანელო)

საქ. ტექნ.
უნივერსიტეტი,
თბილისი, 2009
ISBN 978-9941-14506-3

77

სამეგრელოს რეგიონის
გეოთერმული თბო–სიცივით
მომარაგების საპილოტო
პროექტები და მათი ენერგოეკონომიკური მაჩვენებლები

ნაბეჭდი

თბილისი.
ჟ.“ენერგია“ N4(52)1. 2009.
ISSN 1512–0120

78

სამეგრელოს ბუნებრივი
რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები

ნაბეჭდი

თბილისი, 2010
უაკ15.2.1.
ISBN 978-9941-0240-7

288 გვ.

ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი

79

მცხეთა-მთიანეთის
ბუნებრივი რესურსები და
მათი გამოყენების პერსპექტივები

ნაბეჭდი

თბილისი, 2010
ISBN 978-9941-03027-7

375 გვ.

ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი

80

საყოფაცხოვრებო კომუნალური სექტორის თბოსიცივით
მომარაგება გეოთერმული
წყლების ბაზაზე

ნაბეჭდი

თბილისი.
ჟ.“ენერგია“ N1(53),
2010.
ISNN 1512–0120

81

გეოთერმული თბისიცივით
მომარაგების სისტემების
ოპტიმალური განვითარების
მეცნიერული საფუძვლები და
მისი წვლილი საქართველოს
სათბობ-ენერგეტიკულ
კომპლ.

ნაბეჭდი
(მონოგრაფია)

თბილისი, 2010
ISBN 978-99419088-6-6

ო.ვეზირიშვილ
ი
ლ.პაპავა

გვ.66–72

გვ.44–49

415 გვ.

ნ.მირიანაშვილ
ი
თ.გედევანიშვილი

ნ.მირიანაშვილ
ი
თ.გედევანიშვილი

12
82

ენერგიის განახლებადი
რესურსების გამოყენება
საქართველოს მდგრადი
განვითარებისათვის

ნაბეჭდი

თბილისი.
ჟ.“ენერგია“ N2(58),
2011.
ISSN 1512–0120

გვ.32–38

ირ.ჟორდანია
ო.ვეზირიშვილ
ი

83

ლისის გეოთბოსადგურის
პროექტი – ქ.თბილისის
საბურთალოს რაიონის
თბომომარაგების
ალტერნატივა

ნაბეჭდი

თბილისი.
ჟ.“ენერგია“ N2(58),
2011.
ISSN 1512–0120

გვ.38–41

თ.გედევანიშვილი
მ.რაზმაძე

84

არატრადიციული ენერგიის
წყაროები XXI საუკუნის
ალტერნატივა

ნაბეჭდი

გვ.167170

ლ.პაპავა
თ.გედევანიშვილი

85

სვანეთის ბუნებრივი
რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

ნაბეჭდი
(მონოგრაფია)

საერთაშორისოსამეცნიერო
კონფერენცია
“ქალი და XXI
საუკუნე”.
თბილისი, 2011
ISBN 978-9941-14941-1
თბილისი,
„მეცნიერება”, 2011.
უაკ15.2.1.
ISBN 978-9941-03496-1

298 გვ.

ი.ჟორდანია.
გ.მაღალაშვილი

86

საქართველოს ენერგეტიკის
განვითარების მდგრადი
განვითარების ოპტიმიზაცია

ნაბეჭდი

თბილისი.
ჟ.“ენერგია“ N3(59),
2011.
ISSN 1512–0120

გვ.50–54

მ.რაზმაძე,
ო.ვეზირიშვილ
ი
თ.გედევანიშვილი

87

გარემოსდაცვითი
ტექნოლოგიები ენერგეტიკაში

ნაბეჭდი
(სახელმძღვანელო)

37 გვ.

ლ.პაპავა
ო.ვეზირიშვილ
ი

88

რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი
რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

ნაბეჭდი
(მონოგრაფია)

საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი.
თბილისი, 2011
ISBN 978-9941-14898-9
თბილისი,
„მეცნიერება”, 2011.
უაკ15.2.1.
ISBN 978-9941-03860-0

285 გვ.

ი.ჟორდანია.
გ.მაღალაშვილი

13
89

აბსორბული თბური
ტუმბოების გამოყენება ქ.
ბათუმის კომპლექსური
თბოსიცივით მომარაგებისათვის

ნაბეჭდი

თბილისი.
ჟ.“ენერგია“ N3(59),
2011.
ISSN 1512–0120

გვ.54–57

ო.ვეზირიშვილ
ი
ნ. კეჟერაძე
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ნაბეჭდი
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საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფ.
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,,21-ე საუკუნის
მეცნიერებისა და
ტექნოლოგიების
განვითარების
ძირითადი
პარადიგმები’’
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სითბო–სიცივით მომარაგების
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და პერსპექტივები
საქართველოში
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XII საერთაშორისო
კონფერენცია 15–21
სექტემბერი,
მოსკოვი 2014,
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технологии
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კრებული, 24
ოქტომბერი, 2015,
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მოხსენებათა
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ურეკი, 2016,
მასალები)
IV საერთაშ. სამეცნ.
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