საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო
საბჭოს "მშენებლობა" სხდომის

ოქმი №4

“07”.02.2020წ.

თბილისი

2020. წლის 7 თებერვალს

შედგა საქართველოს ტექნიკური

უნივერსიტეტის

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობა "სხდომა. სხდომას ესწრებოდა
სიითი შემადგენლობის 22 წევრი (ქვორუმი სიითი შემადგენლობის 25 წევრის 2/3-17
წევრი)
სხდომის თავმჯდომარე:თამაზ ხმელიძე
სხდომის მდივანი: დემური ტაბატაძე

დღის წესრიგი:
1. 2019-2020 სასწავლო წლის სექტემბერში(პირველი სემესტრიდან) ჩარიცხული
დოქტორანტებისათვის თემების დამტკიცების,საკითხი;
2. თანახელმძღვანელის დამატებისა და თემის სათაურის კორექტირების საკითხი.

1.მოისმინეს:სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივნის პროფესორ დ. ტაბატაძის
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორის
აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს დებულების მე-8მუხლის
თანახმად)სწავლებისპირველიწლისდოქტორანტების თემების
აკადემიურიდეპარტამენტებისრეკომენდაციით,
გადაწყვეტილებით.ამგადაწყვეტილების
ამონაწერი

და

სადისერტაციო

ხდება

(სადისერტაციო

საბჭოსთავმჯდომარის

დამტკიცების საკითხი,
სადისერტაციოსაბჭოს

საბჭოს

სხდომის

მოხსენებითი

ოქმის
ბარათი)

საფუძველზე უნივერსიტეტის სწავლების დეპარტამენტი ადგენს ბრძანების პროექტს
თითოეული დოქტორანტის სამეცნიეროთემის დამტკიცებისშ ესახებ.
სადოქტორო პროგრამა `მშენებლობა~
1.გეგა ზუბიაშვილი პირადი ნომერი 01024065587;თემა: შენობათა თბოიზოლაცია
თანამედროვე მასალების გამოყენებით, ევროპული ნორმების შეაბამისობით

"

2. რატი თოიძე პირადი ნომერი 01024089285; თემა: „რკინაბეტონის ჩარჩო-კავშირებიანი
კარკასული შენობის სეისმომედეგობის ამაღლება ახალი ტიპის ფრიქციული დიაფრაგმების
საშუალებით“
3. მირზა იაკობიძის პირადი ნომერი 54001059743 (სტატუსი შეჩერებული აქვს)მაღლივი
შენობების გაანგარიშება სინთეზური აქსელოგრამებით თანამედროვე გეოფიზიკური
კვლევების მიხედვით?????????????
4.ზურაბ ზურაბაშვილი პირადი ნომერი 01024075656; თემა:"სასათბურო მეურნეობის
თბომომარაგების ენერგოეფექტურობის ამაღლების პრობლემის გამოკვლევა კოლხეთის
დაბლობის პირობებისათვის“.
5.ალექსანდრე ბუაჩიძე პირადი ნომერი 01008001619; თემა „გრუნტის კაშხლების მდგრადობა
ფილტრაციული რეჟიმების გათვალისწინებით“
6.გიორგი შალიტაური პირადი ნომერი 24001045826; თემა: დრეკადი ფუძის გავლენა შენობანაგებობების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე"
7.მაია დადვანი პირადი ნომერი 01024016110; თემა:კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის
სტატუსის მქონე შენობების კომპლექსური შეფასება ქალაქ თბილისის მაგალითზე"
8.გიორგი ნოსელიძე პირადი ნომერი 60001158536; თემა:„ფართოზღურბლიანი წყალსაშვის
წყალსაგდებ ნაგებობასთან შეუღლების ჰიდრავლიკური გაანგარიშება“ –პროფესორი იური
ქადარია.
9.ჯაბა

სამხარაძე

პირადი

ნომერი

01019088557;"კომპოზიტური

მასალების

გამოყენების

ოპტიმალური ტექნოლოგიური ასპექტები"
10. გიორგი (შაკო) ლაფანაშვილი პირადი ნომერი 01019069986; თემა: „დაზიანებული
რკინაბეტონის კარკასული შენობების სეისმომედეგობის ამაღლება კვანძების გაძლიერებით "
11.ვასილ გოგბერაშვილი პირადი ნომერი 21001039546 თემა:"მჭიდროდ დასახლებულ უბნებში
მრავალსართულიანი შენობის აგების ტექნოლოგიური გადაწყვეტების კვლევა".
12.ირაკლი ბერაძე პირადი ნომერი 18001068776; თემა: "სადაწნეო გვირაბების ფორმის
დასაბუთება საშუალო სიმტკიცის გეოლოგიურ გარემოს არსებობისას
13.გიორგი თურმანიძე პირადი ნომერი 01031005717; თემა:„ბეტონის შეკლების და
ბზარმედეგობის ექსპერიმენტულ–თეორიული კვლევა,ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიის
მეთოდით“–
14.კახაბერ ოკრიბელაშვილი პირადი ნომერი 56001023573; თემა: "ექსპლუატაციაში მყოფი
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქციის ეფექტურობის საექსპერტო შეფასება.
15.ნუგზარ სულავა პირადი ნომერი 01005030742; თემა: „არსებული შენობების სართულიანობის
გაზრდა კონსტრუქციების გაძლიერების გზით“

16.გოჩა ბაძგარაძე პირადი ნომერი 54001001526; „სხვადასხვა განივი კვეთის ჭრილების

მქონე

თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების გაანგარიშება მდგრადობაზე“
17. აზა ჩხარჩხალია პირადი ნომერი 62006064253 ; თემა: „ასიმეტრიულობის გავლენა
მრავალსართულიანი რკინაბეტონის შენობის მდგრადობაზე“
18.ნიკა ბარბაქაძე

პირადი ნომერი 01001080412; "მაღლივი შენობების მშენებლობის პროცესში

ქვაბულის მდგრადობის უზრუნველყოფის საინჟინრო გადაწყვეტების კვლევა"
19.მიხეილ კიკოლაშვილი პირადი ნომერი 01027074985; თემა: „სეისმურად აქტიურ რეგიონებში,
მაღლივი შენობა-ნაგებობების კვლევა სეისმური დემპფერების გამოყენებით“
20. იამზე თანიაშვილი პირადი ნომერი 01012018243; თემა:.„მშენებლობის უსაფრთხოებაზე
მოქმედი ფაქტორების სრულყოფა კომპლექსური კვლევით“.
21.ბექა ხაჩიძე პირადი ნომერი

01011065285. ;ხელმძღვანელი პროფესორი მერაბ

ლორთქიფანიძე;თემა:ბეტონის ნარჩენების გადამუშავების ინოვაციური მეთოდი და მიღებული
ნედლეულის გამოყენება მშენებლობაში"
22.შალვა ხუციშვილი პირადი ნომერი 01005036512;ხელმძღვანელი პროფესორი თამაზ
ხმელიძე;თემა: „გარე დაარმირებით გაძლიერებული სამშენებლო კონსტრუქციები
ნახშირბადიანი კომპოზიტური მასალების გამოყენებით და გაანგარიშების თავისებურებანი“
23.ვახტანგ ნოსელიძე პირადი ნომერი 60001138829;ხელმძღვანელი პროფესორი თამაზ
ხმელიძე;თემა: „ხის კონსტრუქციების რეკონსტრუქციაში გამოყენებული სხვადასხვა ქართული
ჯიშის მერქნის სიმაგრეების გამოკვლევა და სისტემატიზაცია ბრინელის მიხედვით“
24. დოქტორანტი: ბაჩუკი მოდებაძე; თემა: „ურთიერთგადამკვეთი თაღებით შედგენილი
თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების კვლევა სეისმომედეგობის გათვალისწინებით. “
“
სადოქტორო პროგრამა `საგზაო ინფრასტრუქტურა და მიწისქვეშა ხელოვნური

ნაგებობები~
1. .გიორგი კორკოტაძე პირადი ნომერი 01024079972 თემა: "მატარებლების მოძრაობის
უსაფრთხოების გაზრდის ღონისძიებების შემუშავება ლიანდაგისა და მოძრავი შემადგენლობის
სავალი ნაწილების ურთიერთქმედების პარამეტრების ოპტიმიზირებით"
2.კახაბერ კოჭლამაზაშვილი პირადი ნომერი 35001115536; თემა: საავტომობილო გზების სატრანსპორტო–საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესება, მოვლა–შენახვის ახალი მეთოდების
გამოყენებით

3.ოთარ აბაშიძე პირადი ნომერი 56001023929; თემა:"საავტომობილო გზის საცვეთი ფენის
სატრანსპორტო-საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესება სლარი ტიპის ნარევების
გამოყენებით"
სადოქტორო პროგრამა „სამხედრო ინჟინერია”1. ჯამბულ ზალოშვილი პირადი ნომერი 01029003755
; თემა:" სამოქალაქო ინვენტარული და გასაშლელი ხიდების გამოყენება სამხედრო
მიზნებისათვის"
2.იოსებ ავსაჯანიშვილი

პირადი ნომერი 01010005937; თემა სამხედრო-საინჟინრო დაზვერვა,

მოსალოდნელი საომარი და საბრძოლო მოქმედების დაწყების წინა ეტაპზე"
პროგრამა „წყლის ინჟინერია” (ქართულ ენოვანი)
1. შალვა ბოსიკაშვილი პირადი ნომერი 01008036123; თემა:" ეროზიული პროცესები და
მათთან ბრძოლის თანამედროვე ტექნოლოგიები საქართველოში გამავალი ენერგო დერეფნის
მაგალითზე"
2.გივი რურუა პირადი ნომერი 01031004362; თემა: ჩამდინარე წყლების მექანიკური გაწმენდის
თავისებურებანი ქ.ქობულეთის გამწმენდი ნაგებობის მაგალითზე"
3.ირაკლი რამიშვილი პირადი ნომერი 01008051053; თემა: ღვარცოფული მოვლენების
პროგნოზირება და ღვარცოფსაწინააღმდეგო სტრატეგიის შემუშავება მლეთის ხევის ღვარცოფ
სადინარის მაგალითზე "
4. რევაზ ენუქიძე პირადი ნომერი 01030017273; თემა: " ზვავწარმოქმნის რისკის შეფასება და
ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებების შემუშავება კობი-გუდაურის გზის მოწყვლადი
მონაკვეთის მაგალითზე.
5.დავით სამხარაძე პირადი ნომერი 01026010399 თემა: "მიწისქვეშა წყლების რაოდენობრივი
და ხარისხობრივი განსაზღვრის მეთოდიკა და მათი გაწმენდის თანამედროვე ტექნოლოგიები"

პროგრამა „წყლის ინჟინერია” (ინგლისურ ენოვანი)
1.გიორგი ცინცაძე პირადი ნომერი 01017045516
თემა:"ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვების შედეგად ჰიდროქსელის დაბინძურების გზებისა და
ეკოლოგიური ეფექტების ტიპოლოგია.
Typology of hydroxyl contamination pathways and environmental effects resulting from
manganese Mining in Chiatura.
აზრი გამოთქვეს: პროფ. მ. კუბლაშვილმა. პროფ. ბ. სურგულაძემ, პროფ. ტ.კვიციანმა.
დაადგინეს: დაუმტკიცდეთ სამეცნიერო თემები:
სადოქტორო პროგრამა `მშენებლობა~

1.გეგა ზუბიაშვილი პირადი ნომერი 01024065587;თემა: შენობათა თბოიზოლაცია
თანამედროვე მასალების გამოყენებით, ევროპული ნორმების შეაბამისობით

"

2. რატი თოიძე პირადი ნომერი 01024089285; თემა: „რკინაბეტონის ჩარჩო-კავშირებიანი
კარკასული შენობის სეისმომედეგობის ამაღლება ახალი ტიპის ფრიქციული დიაფრაგმების
საშუალებით“
3. მირზა იაკობიძის პირადი ნომერი 54001059743 (სტატუსი შეჩერებული აქვს)მაღლივი
შენობების გაანგარიშება სინთეზური აქსელოგრამებით თანამედროვე გეოფიზიკური
კვლევების მიხედვით?????????????
4.ზურაბ ზურაბაშვილი პირადი ნომერი 01024075656; თემა:"სასათბურო მეურნეობის
თბომომარაგების ენერგოეფექტურობის ამაღლების პრობლემის გამოკვლევა კოლხეთის
დაბლობის პირობებისათვის“.
5.ალექსანდრე ბუაჩიძე პირადი ნომერი 01008001619; თემა „გრუნტის კაშხლების მდგრადობა
ფილტრაციული რეჟიმების გათვალისწინებით“
6.გიორგი შალიტაური პირადი ნომერი 24001045826; თემა: დრეკადი ფუძის გავლენა შენობანაგებობების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე"
7.მაია დადვანი პირადი ნომერი 01024016110; თემა:კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის
სტატუსის მქონე შენობების კომპლექსური შეფასება ქალაქ თბილისის მაგალითზე"
8.გიორგი ნოსელიძე პირადი ნომერი 60001158536; თემა:„ფართოზღურბლიანი წყალსაშვის
წყალსაგდებ ნაგებობასთან შეუღლების ჰიდრავლიკური გაანგარიშება“ –პროფესორი იური
ქადარია.
9.ჯაბა

სამხარაძე

პირადი

ნომერი

01019088557;"კომპოზიტური

მასალების

გამოყენების

ოპტიმალური ტექნოლოგიური ასპექტები"
10. გიორგი (შაკო) ლაფანაშვილი პირადი ნომერი 01019069986; თემა: „დაზიანებული
რკინაბეტონის კარკასული შენობების სეისმომედეგობის ამაღლება კვანძების გაძლიერებით "
11.ვასილ გოგბერაშვილი პირადი ნომერი 21001039546 თემა:"მჭიდროდ დასახლებულ უბნებში
მრავალსართულიანი შენობის აგების ტექნოლოგიური გადაწყვეტების კვლევა".
12.ირაკლი ბერაძე პირადი ნომერი 18001068776; თემა: "სადაწნეო გვირაბების ფორმის
დასაბუთება საშუალო სიმტკიცის გეოლოგიურ გარემოს არსებობისას
13.გიორგი თურმანიძე პირადი ნომერი 01031005717; თემა:„ბეტონის შეკლების და
ბზარმედეგობის ექსპერიმენტულ–თეორიული კვლევა,ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიის
მეთოდით“–
14.კახაბერ ოკრიბელაშვილი პირადი ნომერი 56001023573; თემა: "ექსპლუატაციაში მყოფი
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქციის ეფექტურობის საექსპერტო შეფასება.

15.ნუგზარ სულავა პირადი ნომერი 01005030742; თემა: „არსებული შენობების სართულიანობის
გაზრდა კონსტრუქციების გაძლიერების გზით“
16.გოჩა ბაძგარაძე პირადი ნომერი 54001001526; „სხვადასხვა განივი კვეთის ჭრილების

მქონე

თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების გაანგარიშება მდგრადობაზე“
17. აზა ჩხარჩხალია პირადი ნომერი 62006064253 ; თემა: „ასიმეტრიულობის გავლენა
მრავალსართულიანი რკინაბეტონის შენობის მდგრადობაზე“
18.ნიკა ბარბაქაძე

პირადი ნომერი 01001080412; "მაღლივი შენობების მშენებლობის პროცესში

ქვაბულის მდგრადობის უზრუნველყოფის საინჟინრო გადაწყვეტების კვლევა"
19.მიხეილ კიკოლაშვილი პირადი ნომერი 01027074985; თემა: „სეისმურად აქტიურ რეგიონებში,
მაღლივი შენობა-ნაგებობების კვლევა სეისმური დემპფერების გამოყენებით“
20. იამზე თანიაშვილი პირადი ნომერი 01012018243; თემა:.„მშენებლობის უსაფრთხოებაზე
მოქმედი ფაქტორების სრულყოფა კომპლექსური კვლევით“.
21.ბექა ხაჩიძე პირადი ნომერი

01011065285. ;ხელმძღვანელი პროფესორი მერაბ

ლორთქიფანიძე;თემა:ბეტონის ნარჩენების გადამუშავების ინოვაციური მეთოდი და მიღებული
ნედლეულის გამოყენება მშენებლობაში"
22.შალვა ხუციშვილი პირადი ნომერი 01005036512;ხელმძღვანელი პროფესორი თამაზ
ხმელიძე;თემა: „გარე დაარმირებით გაძლიერებული სამშენებლო კონსტრუქციები
ნახშირბადიანი კომპოზიტური მასალების გამოყენებით და გაანგარიშების თავისებურებანი“
23.ვახტანგ ნოსელიძე პირადი ნომერი 60001138829;ხელმძღვანელი პროფესორი თამაზ
ხმელიძე;თემა: „ხის კონსტრუქციების რეკონსტრუქციაში გამოყენებული სხვადასხვა ქართული
ჯიშის მერქნის სიმაგრეების გამოკვლევა და სისტემატიზაცია ბრინელის მიხედვით“
24. დოქტორანტი: ბაჩუკი მოდებაძე; თემა: „ურთიერთგადამკვეთი თაღებით შედგენილი
თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების კვლევა სეისმომედეგობის გათვალისწინებით. “
“
სადოქტორო პროგრამა `საგზაო ინფრასტრუქტურა და მიწისქვეშა ხელოვნური

ნაგებობები~
1. .გიორგი კორკოტაძე პირადი ნომერი 01024079972 თემა: "მატარებლების მოძრაობის
უსაფრთხოების გაზრდის ღონისძიებების შემუშავება ლიანდაგისა და მოძრავი შემადგენლობის
სავალი ნაწილების ურთიერთქმედების პარამეტრების ოპტიმიზირებით"

2.კახაბერ კოჭლამაზაშვილი პირადი ნომერი 35001115536; თემა: საავტომობილო გზების სატრანსპორტო–საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესება, მოვლა–შენახვის ახალი მეთოდების
გამოყენებით
3.ოთარ აბაშიძე პირადი ნომერი 56001023929; თემა:"საავტომობილო გზის საცვეთი ფენის
სატრანსპორტო-საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესება სლარი ტიპის ნარევების
გამოყენებით"
სადოქტორო პროგრამა „სამხედრო ინჟინერია”1. ჯამბულ ზალოშვილი პირადი ნომერი 01029003755
; თემა:" სამოქალაქო ინვენტარული და გასაშლელი ხიდების გამოყენება სამხედრო
მიზნებისათვის"
2.იოსებ ავსაჯანიშვილი

პირადი ნომერი 01010005937; თემა სამხედრო-საინჟინრო დაზვერვა,

მოსალოდნელი საომარი და საბრძოლო მოქმედების დაწყების წინა ეტაპზე"
პროგრამა „წყლის ინჟინერია” (ქართულ ენოვანი)
1. შალვა ბოსიკაშვილი პირადი ნომერი 01008036123; თემა:" ეროზიული პროცესები და
მათთან ბრძოლის თანამედროვე ტექნოლოგიები საქართველოში გამავალი ენერგო დერეფნის
მაგალითზე"
2.გივი რურუა პირადი ნომერი 01031004362; თემა: ჩამდინარე წყლების მექანიკური გაწმენდის
თავისებურებანი ქ.ქობულეთის გამწმენდი ნაგებობის მაგალითზე"
3.ირაკლი რამიშვილი პირადი ნომერი 01008051053; თემა: ღვარცოფული მოვლენების
პროგნოზირება და ღვარცოფსაწინააღმდეგო სტრატეგიის შემუშავება მლეთის ხევის ღვარცოფ
სადინარის მაგალითზე "
4. რევაზ ენუქიძე პირადი ნომერი 01030017273; თემა: " ზვავწარმოქმნის რისკის შეფასება და
ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებების შემუშავება კობი-გუდაურის გზის მოწყვლადი
მონაკვეთის მაგალითზე.
5.დავით სამხარაძე პირადი ნომერი 01026010399 თემა: "მიწისქვეშა წყლების რაოდენობრივი
და ხარისხობრივი განსაზღვრის მეთოდიკა და მათი გაწმენდის თანამედროვე ტექნოლოგიები"

პროგრამა „წყლის ინჟინერია” (ინგლისურ ენოვანი)
1.გიორგი ცინცაძე პირადი ნომერი 01017045516
თემა:"ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვების შედეგად ჰიდროქსელის დაბინძურების გზებისა და
ეკოლოგიური ეფექტების ტიპოლოგია.
Typology of hydroxyl contamination pathways and environmental effects resulting from
manganese Mining in Chiatura.

1.

სადისერტაციო თემის სათაურის კორექტირების და

თანახელმძღვანელის დამატების

საკითხები.

მოისმინეს:სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივნის პროფესორ დემური ტაბატაძის
ინფორმაცია იმის შესახებ,რომაკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელ სადისერტაციო საბჭოში
შემოსულია:
1. სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა „მშენებლობა“ სწავლების მეორე წლის
დოქტორანტი: ი. სვანიძე, პირადი ნომერი 01011034284 ხელმძღვანელი პროფესორი ლია კახიანი;
თემა:"სეისმური დატვირთვისას მაღლივი ბირთვული შენობების უპიტრატესობა კარკასულ
შენობებთან მათი გავლენა კარკასის მზიდ კონსტრუქციებზე" კორექტირება: „მწვანე შენობები
შემსუბუქებული ურიგელო გადახურვით ქ.თბილისში "თანახელმძღვანელად პროფესორიდავით გურგენიძე.
2. სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა „მშენებლობა“ სწავლების მეორე წლის
დოქტორანტი: ლაშა სამხარაძე, პირადი ნომერი 54001009605 ხელმძღვანელი პროფესორი ლია
კახიანი;თემა: „დაზიანებული კარკასული რკინაბეტონის შენობების აღდგენა რეკონსტრუქცია
ქ.თბილისში"
3. სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა „მშენებლობა“ სწავლების მეორე წლის
დოქტორანტს მიხეილ რობაქიძეს პირადი ნომერი01003006487 ,( ხელმძღ. პროფ. ლევან
კლიმიაშვილი) თემა„ნაპრალოვან-კარსტული ფენებრივი წყალშემცველი კომპლექსებიდან
მილსადენებით წყლის მიღების ტექნოლოგია „ “ კორექტირება "ჩამდინარე წყლების გამწმენდი
ნაგებობების მშენებლობა“.თანახელმძღვანელად ემერიტუსი - გურამ სოსელია
4. სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა „მშენებლობა“ სწავლების მეორე წლის

დოქტორანტი უჩა ძოძუაშვილი; პირადი ნომერი 60003005009 ; (ხელმძღვანელი ,პროფესორი
მალხაზ წიქარიშვილი; თემა :“კონსტრუქციების დინამიური მონიტორინგის კომპლექსური
სისტემის დამუშავება თეორიული და ექსპერიმენტული გზით " კორექტირება:“
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების სამშენებლო პროექტებში, მუდმივი
მონიტორინგის სისტემების დანერგვა“
5. . სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა „მშენებლობა“ სწავლების მეორე წლის
დოქტორანტი მარიამ გიორგაძე, პირადი ნომერი 01024065253 ხელმძღვანელი ,პროფესორი
გრიგორ ხოფერია; თემა სასოფლო-სამეურნეო ფერმერული საწარმოს ეკონომიკური სტრატეგიან
ღირებულებითი მართვის კონცეფციის საფუძველზე“.კორექტირება:“ თანამედროვე მსუბუქი
კონსტრუქციული ელემენტების გამოყენების ასპექტები საქართველოში ფერმერული
მეურნეობის და ტურისტული ბიზნესის გაფართოების მიზნით“
6..სადოქტორო პროგრამა "მშენებლობის" სწავლების მეორე წლის დოქტორანტს გიორგი
მამარდაშვილს პირადი ნომერი.01008050185 ( ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი
ალეკო ლებანიძე ) თანახელმძღვანელად პროფესორი თამაზ ხმელიძე (თემის ცვლილების
გარეშე)

7.სადოქტორო პროგრამა "მშენებლობის" მეორე სასწავლო წლის დოქტორანტს ჯონი ჭანიას
პირადი ნომერი 51001004833 ( ხელმძღვანელი პროფესორი მირიან ყალაბეგიშვილი )
თანახელმძღვანელად პროფესორი დავით გურგენიძე (თემის ცვლილების გარეშე)

აზრი გამოთქვეს: პროფ. მ. კუბლაშვილმა. პროფ. ბ. სურგულაძემ, პროფ. ტ.კვიციანმა.
დაადგინეს: დაუმტკიცოთ:
1. სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა „მშენებლობა“ სწავლების მეორე წლის
დოქტორანტი: ი. სვანიძე, პირადი ნომერი 01011034284 ხელმძღვანელი პროფესორი ლია კახიანი;
თემა:"სეისმური დატვირთვისას მაღლივი ბირთვული შენობების უპიტრატესობა კარკასულ
შენობებთან მათი გავლენა კარკასის მზიდ კონსტრუქციებზე" კორექტირება: „მწვანე შენობები
შემსუბუქებული ურიგელო გადახურვით ქ.თბილისში "თანახელმძღვანელად პროფესორიდავით გურგენიძე.
2. სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა „მშენებლობა“ სწავლების მეორე წლის
დოქტორანტი: ლაშა სამხარაძე, პირადი ნომერი 54001009605 ხელმძღვანელი პროფესორი ლია
კახიანი;თემა: „დაზიანებული კარკასული რკინაბეტონის შენობების აღდგენა რეკონსტრუქცია
ქ.თბილისში"
3. სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა „მშენებლობა“ სწავლების მეორე წლის
დოქტორანტს მიხეილ რობაქიძეს პირადი ნომერი01003006487 ,( ხელმძღ. პროფ. ლევან
კლიმიაშვილი) თემა„ნაპრალოვან-კარსტული ფენებრივი წყალშემცველი კომპლექსებიდან
მილსადენებით წყლის მიღების ტექნოლოგია „ “ კორექტირება "ჩამდინარე წყლების გამწმენდი
ნაგებობების მშენებლობა“.
თანახელმძღვანელად ემერიტუსი - გურამ სოსელია
4. სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა „მშენებლობა“ სწავლების მეორე წლის

დოქტორანტი უჩა ძოძუაშვილი; პირადი ნომერი 60003005009 ; (ხელმძღვანელი ,პროფესორი
მალხაზ წიქარიშვილი; თემა :“კონსტრუქციების დინამიური მონიტორინგის კომპლექსური
სისტემის დამუშავება თეორიული და ექსპერიმენტული გზით " კორექტირება:“
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების სამშენებლო პროექტებში, მუდმივი
მონიტორინგის სისტემების დანერგვა“
5. . სამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა „მშენებლობა“ სწავლების მეორე წლის
დოქტორანტი მარიამ გიორგაძე, პირადი ნომერი 01024065253 ხელმძღვანელი ,პროფესორი
გრიგორ ხოფერია; თემა სასოფლო-სამეურნეო ფერმერული საწარმოს ეკონომიკური სტრატეგიან
ღირებულებითი მართვის კონცეფციის საფუძველზე“.კორექტირება:“ თანამედროვე მსუბუქი
კონსტრუქციული ელემენტების გამოყენების ასპექტები საქართველოში ფერმერული
მეურნეობის და ტურისტული ბიზნესის გაფართოების მიზნით“

6..სადოქტორო პროგრამა "მშენებლობის" სწავლების მეორე წლის დოქტორანტს გიორგი
მამარდაშვილს პირადი ნომერი.01008050185 ( ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი
ალეკო ლებანიძე ) თანახელმძღვანელად პროფესორი თამაზ ხმელიძე (თემის ცვლილების
გარეშე)
7.სადოქტორო პროგრამა "მშენებლობის" მეორე სასწავლო წლის დოქტორანტს ჯონი ჭანიას
პირადი ნომერი 51001004833 ( ხელმძღვანელი პროფესორი მირიან ყალაბეგიშვილი )
თანახელმძღვანელად პროფესორი დავით გურგენიძე (თემის ცვლილების გარეშე)
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