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პირადი მონაცემები

დაბადების თარიღი: 13 ოქტომბერი, 1970 წელი

დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა: გათხოვილი, მყავს ორი შვილი

ეროვნება: ქართველი

განათლება
 ასოცირებული პროფესორის (დოცენტის) წოდება, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - დეკემბერი, 2002 წ.
 ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (Ph. D.), საქართველოს

მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი - ივნისი,
1999 წ.

 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის
ინსტიტუტის ასპირანტი - 1993-1996 წწ.

 მათემატიკოსის დიპლომი (წარჩინებით), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ივნისი, 1993 წ.

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-
მათემატიკის ფაკულტეტის სტუდენტი - 1988-1993 წწ.

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის # 53-ე საშუალო სკოლის მოსწავლე (ოქროს
მედალი) – 1977-1988 წწ.

პროფესიული გამოცდილება

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია
რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორი და ამავე ინსტიტუტის
დიფერენციალური განტოლებების განყოფილების მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი
(თებერვალი, 2018 წ. - დღემდე).



 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია
რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი და
ამავე ინსტიტუტის დიფერენციალური განტოლებების განყოფილების უფროსი
მეცნიერ-თანამშრომელი (იანვარი, 2011 წ. - იანვარი, 2018 წ.).

 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის
პროფესორი (აპრილი, 2010 წ. - დღემდე).

 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საინჟინრო ფაკულტეტის მოწვეული
სპეციალისტი (სექტემბერი, 2018 წ. - დღემდე).

 ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის დიფერენციალური განტოლებების გან-
ყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (აგვისტო, 2008წ. - დეკემბერი, 2010 წ.).

 ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორი (აპრილი, 2008 წ. -
დეკემბერი, 2010 წ.).

 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვისა და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი (აპრილი, 2008 წ. - აპრილი 2010 წ.).

 ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის
შემსრულებელი (ივნისი, 2006 წ. - აპრილი, 2008 წ.).

 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი (სექტემბერი, 2006 წ. -
სექტემბერი, 2009 წ.).

 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი (იანვარი, 2006 წ.
- აპრილი, 2008 წ.).

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის უმაღლესი მათემატიკის კათედრის
მოწვეული ასოცირებული პროფესორი (დოცენტი) (თებერვალი-ივნისი, 2006 წ.).

 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის
ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (2001-2006 წწ.).

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის
ფაკულტეტის უმაღლესი მათემატიკის კათედრის ასოცირებული პროფესორი
(დოცენტი) (2000-2005 წწ.).

 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის
ინსტიტუტის სწავლული მდივანი (1996-2006 წწ.).

კონფერენციები
 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია

რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს
ვ. კუპრაძის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი (ქ. თბილისი, 14-17 თებერვალი, 2023 წ.) -
მომხსენებელი.

 QUALITDE-2022 – საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ
თეორიაში (ქ. თბილისი, 17-19 დეკემბერი, 2022 წ.) – საორგანიზაციო კომიტეტის
თავმჯდომარე და მომხსენებელი.



 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია
რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, მიძღვნილი აკად. ხ.
ინასარიძის 90 წლის იუბილესადმი (ქ. თბილისი, 15-18 თებერვალი, 2022 წ.) -
მომხსენებელი (ონლაინ).

 საერთაშორისო კონფერენცია „დიფერენციალური განტოლებები და მასთან
დაკავშირებული თემები“, მიძღვნილი ივან გ. პეტროვსკისადმი (ქ. მოსკოვი, რუსეთი, 26-
30 დეკემბერი, 2021 წ.) - მთავარი მომხსენებელი (ონლაინ).

 QUALITDE-2021 – საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ
თეორიაში, მიძღვნილი აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 130
წლისთავისადმი (ქ. თბილისი, 18-20 დეკემბერი, 2021 წ.) – საორგანიზაციო კომიტეტის
თავმჯდომარე და მომხსენებელი.

 საერთაშორისო მათემატიკური კონფერენცია „ბოგდანოვის მე-7 წაკითხვები ჩვეულებრივ
დიფერენციალურ განტოლებებში“, მიძღვნილი პროფ. იუ. ს. ბოგდანოვის დაბადებიდან
100 წლისთავისადმი (ქ. მინსკი, ბელარუსის რესპუბლიკა, 1-4 ივნისი, 2021 წ.) – ონლაინ
მომხსენებელი.

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია
რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, მიძღვნილი პროფ. თ.
შერვაშიძის დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი (ქ. თბილისი, 16-19 თებერვალი, 2021 წ.) -
მომხსენებელი.

 QUALITDE-2020 – საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ
თეორიაში (ქ. თბილისი, 19-21 დეკემბერი, 2020 წ.) – საორგანიზაციო კომიტეტის
თავმჯდომარე და მომხსენებელი.

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია
რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, მიძღვნილი პროფ. ა.
ხარაძის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი (ქ. თბილისი, 11-14 თებერვალი, 2020 წ.) -
მომხსენებელი.

 QUALITDE-2019 – საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ
თეორიაში (ქ. თბილისი, 7-9 დეკემბერი, 2019 წ.) – საორგანიზაციო კომიტეტის
თავმჯდომარე და მომხსენებელი.

 ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპი სასაზღვრო ამოცანებში - WBVP-2019 (ქ. ბრნო, ჩეხეთის
რესპუბლიკა, 27-30 მაისი, 2019 წ.) - მოწვეული მომხსენებელი.

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია
რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს
ნ. ბერიკაშვილის 90 წლისადმი (ქ. თბილისი, 25-28 თებერვალი, 2019 წ.) - მომხსენებელი.

 QUALITDE-2018 – საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ
თეორიაში, მიძღვნილი ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი  (ქ. თბილისი, 1-3 დეკემბერი, 2018 წ.)
– საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე და მომხსენებელი.

 მეშვიდე საერთაშორისო ვორკშოპი-2018 “კონსტრუქციული მეთოდები არაწრფივი
სასაზღვრო ამოცანებისთვის”, მიძღვნილი პროფ. მ. რონტოსადმი მისი 75 წლის
იუბილესთან დაკავშირებით (ქ. მიშკოლცი, უნგრეთი, 5-8 ივლისი, 2018 წ.) - მოწვეული
მომხსენებელი და საპროგრამო კომიტეტის წევრი.



 XVIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია დიფერენციალურ განტოლებებში
„ერუგინის წაკითხვები - 2018“ (ქ. გროდნო, ბელარუსის რესპუბლიკა, 15-18 მაისი, 2018 წ.)
– მომხსენებელი.

 ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპი სასაზღვრო ამოცანებში - WBVP-2018 (ქ. ბრნო, ჩეხეთის
რესპუბლიკა, 29 იანვარი - 2 თებერვალი, 2018 წ.) - მოწვეული მომხსენებელი.

 QUALITDE-2017 – საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ
თეორიაში, მიძღვნილი პროფესორ ი. ვეკუას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი  (ქ.
თბილისი, 24-26 დეკემბერი, 2017 წ.) – საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე და
მომხსენებელი.

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია
რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია (ქ. თბილისი, 12-14
დეკემბერი, 2017 წ.) - მომხსენებელი.

 საერთაშორისო ვორკშოპი “არაწრფივი ანალიზი და არაავტონომიური ჩვეულებრივი
დიფერენციალური განტოლებები” (ქ. ოდესა, უკრაინა, 23-27 ივნისი, 2017 წ.) –
მომხსენებელი.

 ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპი სასაზღვრო ამოცანებში - WBVP-2017, მიძღვნილი
აკადემიკოს ი. კიღურაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი (ქ. ბრნო, ჩეხეთის
რესპუბლიკა, 10-13 იანვარი, 2017 წ.) - მოწვეული მომხსენებელი.

 QUALITDE-2016 – საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ
თეორიაში, მიძღვნილი პროფესორ ა. ბიწაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი  (ქ.
თბილისი, 24-26 დეკემბერი, 2016 წ.) – საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე და
მომხსენებელი.

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია
რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია (ქ. თბილისი, 12-16
დეკემბერი, 2016 წ.) - მომხსენებელი.

 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “დიფერენციალური განტოლებები და მათი
გამოყენებები”, მიძღვნილი აკადემიკოს მ. ო. პერესტიუკის დაბადებიდან 70
წლისთავისადმი (ქ. უჟგოროდი, უკრაინა, 19-21 მაისი, 2016 წ.) – მომხსენებელი.

 ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპი სასაზღვრო ამოცანებში - WBVP-2016 (ქ. ბრნო, ჩეხეთის
რესპუბლიკა, 8-11 თებერვალი, 2016 წ.) - მოწვეული მომხსენებელი.

 QUALITDE-2015 – საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ
თეორიაში (ქ. თბილისი, 27-29 დეკემბერი, 2015 წ.) – საორგანიზაციო კომიტეტის
თავმჯდომარე და მომხსენებელი.

 ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპი სასაზღვრო ამოცანებში - WBVP-2015 (ქ. ბრნო, ჩეხეთის
რესპუბლიკა, 26-27 იანვარი, 2015 წ.) - მოწვეული მომხსენებელი.

 QUALITDE-2014 – საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ
თეორიაში, მიძღვნილი პროფესორ ა. რაზმაძის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი  (ქ.
თბილისი, 18-20 დეკემბერი, 2014 წ.) – საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე და
მომხსენებელი.

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია
რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია (ქ. თბილისი, 24-28 ნოემბერი, 2014 წ.)
- მომხსენებელი.



 ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპი სასაზღვრო ამოცანებში - WBVP-2014 (ქ. ბრნო, ჩეხეთის
რესპუბლიკა, 21-24 იანვარი, 2014 წ.) - მოწვეული მომხსენებელი.

 QUALITDE-2013 – საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ
თეორიაში, მიძღვნილი პროფესორ ლ. მაღნარაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი  (ქ.
თბილისი, 20-22 დეკემბერი, 2013 წ.) – საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე და
მომხსენებელი.

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია
რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია (ქ. თბილისი, 2-6 დეკემბერი, 2013 წ.) -
მომხსენებელი.

 ჩეხეთ-საქართველოს ვორკშოპი სასაზღვრო ამოცანებში - WBVP-2011 (ქ. ბრნო, ჩეხეთის
რესპუბლიკა, 5-9 დეკემბერი, 2011 წ.) - მოწვეული მომხსენებელი.

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია
რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია (ქ. თბილისი, 28 ნოემბერი - 2
დეკემბერი, 2011 წ.) - მომხსენებელი.

 QUALITDE-2011 – საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ
თეორიაში, მიძღვნილი პროფესორ თ. ჭანტურიას დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი  (ქ.
თბილისი, 4-6 ნოემბერი, 2011 წ.) – საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე და
მომხსენებელი.

 საერთაშორისო კონფერენცია “უწყვეტ გარემოთა მექანიკა და ანალიზის მონათესავე
საკითხები”, მიძღვნილი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 70
წლისთავისადმი და მისი პირველი პრეზიდენტის, აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის
დაბადების 120 წლისთავისადმი (ქ. თბილისი, 9-14 სექტემბერი, 2011 წ.) - საორგანიზაციო
კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე.

 9QTDE – მე-9 კოლოქვიუმი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ თეორიაში
(ქ. სეგედი, უნგრეთი, 28 ივნისი-1 ივლისი, 2011 წ.) - მომხსენებელი.

 ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს  ნ.
მუსხელიშვილის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი (ქ. თბილისი, 29 ნოემბერი - 3
დეკემბერი, 2010 წ.) - მომხსენებელი.

 CDDEA 2010 – საერთაშორისო კონფერენცია დიფერენციალურ და სხვაობიან
განტოლებებსა და მათ გამოყენებებში (რაჟეცკე ტეპლიცე, სლოვაკეთი, 21-25 ივნისი, 2010
წ.) - საპროგრამო კომიტეტის წევრი და მოწვეული მომხსენებელი.

 WCNA-2008 – არაწრფივ ანალიტიკოსთა მე-5 მსოფლიო კონგრესი (ქ. ორლანდო,
ფლორიდა, აშშ, 2-9 ივლისი, 2008 წ.) - მოწვეული მომხსენებელი.

 CDDEA 2008 – საერთაშორისო კონფერენცია დიფერენციალურ და სხვაობიან
განტოლებებსა და მათ გამოყენებებში (ქ. სტრეჩნო, სლოვაკეთი, 23-27 ივნისი, 2008 წ.) -
საპროგრამო კომიტეტის წევრი.

 Qualidiff 8 – მე-8 კოლოქვიუმი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ თეორიაში (ქ.
სეგედი, უნგრეთი, 25-28 ივნისი, 2007 წ.) - მოწვეული მომხსენებელი.

 CDDE-2006 – საერთაშორისო კოლოქვიუმი დიფერენციალურ და სხვაობიან
განტოლებებში, მიძღვნილი პროფესორ იაროსლავ კურცვეილის დაბადებიდან 80
წლისთავისადმი (ქ. ბრნო, ჩეხეთი, 5-8 სექტემბერი, 2006 წ.) - მომხსენებელი.

 საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა (ქ. თბილისი, 14-16 ნოემბერი, 2005 წ.) -
მომხსენებელი.



 საერთაშორისო კონფერენცია დიფერენციალურ და სხვაობიან განტოლებებსა და
გამოყენებებში (ქ. მელბურნი, ფლორიდა, აშშ, 1-5 აგვისტო, 2005 წ.) - მოწვეული
მომხსენებელი.

 ახალგაზრდა მეცნიერთა II რესპუბლიკური კონფერენცია (ქ. ქუთაისი, 8-10 ოქტომბერი,
2004 წ.) - მომხსენებელი.

 4ECM – მათემატიკოსთა ევროპის მე-4 კონგრესი (ქ. სტოკჰოლმი, შვედეთი, 27 ივნისი - 2
ივლისი, 2004 წ.).

 DEMPh-03 – სიმპოზიუმი დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში,
მიძღვნილი აკადემიკოს ვ. კუპრაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისა და აკადემიკოს ნ.
ვეკუას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი (ქ. თბილისი, 24-25 დეკემბერი, 2003 წ.) -
სიმპოზიუმის სწავლული მდივანი და მომხსენებელი.

 ახალგაზრდა მეცნიერთა I რესპუბლიკური კონფერენცია (ქ. ქუთაისი, 10-12 ოქტომბერი,
2003 წ.) - მომხსენებელი.

 საერთაშორისო კონფერენცია “ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები და
გამოყენებები”, მიძღვნილი პროფ. რობერტო კონტისა და პროფ. გაეტანო ვილლარის
დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი (ქ. ფლორენცია, იტალია, 19-20 მაისი, 2003 წ.) -
მოწვეული მომხსენებელი.

 საერთაშორისო კონფერენცია დიფერენციალურ და ფუნქციონალურ-დიფერენციალურ
განტოლებებში (ქ. მოსკოვი, რუსეთი, 11-17 აგვისტო, 2002 წ.).

 საერთაშორისო კონფერენცია ფუნქციონალურ-დიფერენციალურ განტოლებებსა და
გამოყენებებში (ქ. ბეერ-შევა, ისრაელი, 9-13 ივნისი, 2002 წ.) - მომხსენებელი.

 საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობა (ქ. თბილისი, 11-13 ოქტომბერი, 2001 წ.) -
მომხსენებელი.

 DEMPh-01 – სიმპოზიუმი დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში,
მიძღვნილი აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი (ქ.
თბილისი, 23-25 ივლისი, 2001 წ.) - სიმპოზიუმის სწავლული მდივანი და მომხსენებელი.

 საერთაშორისო კონფერენცია დიფერენციალურ და ფუნქციონალურ-დიფერენციალურ
განტოლებებში (ქ. მოსკოვი, რუსეთი, 16-21 აგვისტო, 1999 წ.) - მომხსენებელი.

 Qualidiff 6 – მე-6 კოლოქვიუმი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ თეორიაში (ქ.
სეგედი, უნგრეთი, 10-14 აგვისტო, 1999 წ.).

 DEMPh-98 – სიმპოზიუმი დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში,
მიძღვნილი აკადემიკოს ვ. კუპრაძის დაბადებიდან 95 წლისთავისადმი (ქ. თბილისი, 3-6
ნოემბერი, 1998 წ.) - სიმპოზიუმის სწავლული მდივანი და მომხსენებელი.

 ICDEA'98 – მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია სხვაობიან განტოლებებსა და
გამოყენებებში (ქ. პოზნანი, პოლონეთი, 27-31 აგვისტო, 1998 წ.) - მომხსენებელი.

 Equadiff 9 – კონფერენცია დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათ გამოყენებებში (ქ.
ბრნო, ჩეხეთის რესპუბლიკა, 25-29 აგვისტო, 1997 წ.) - მომხსენებელი.

 DEMPh-97 – საერთაშორისო სიმპოზიუმი დიფერენციალურ განტოლებებსა და
მათემატიკურ ფიზიკაში, მიძღვნილი აკადემიკოს ი. ვეკუას დაბადებიდან 90
წლისთავისადმი (ქ. თბილისი, 21-25 ივნისი, 1997 წ.) - საორგანიზაციო კომიტეტის
სწავლული მდივანი და მომხსენებელი.

 Qualidiff 5 – მე-5 კოლოქვიუმი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ თეორიაში (ქ.
სეგედი, უნგრეთი, 29 ივლისი-2 აგვისტო, 1996 წ.) - მომხსენებელი.



 მე-6 საერთაშორისო კოლოქვიუმი დიფერენციალურ განტოლებებში (ქ. პლოვდივი,
ბულგარეთი, 18-23 აგვისტო, 1995 წ.) - მოწვეული მომხსენებელი.

 საქართველოს მათემატიკოსთა I ყრილობა (ქ. თბილისი, ოქტომბერი, 1993 წ.) -
მომხსენებელი.
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12. On positive solutions of nonlinear boundary value problems for singular in phase variables
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with strong singularities. Mem. Differential Equations Math. Phys. 58 (2013), 147-152.
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Lomtatidze). Mem. Differential Equations Math. Phys. 5 (1995), 122-124.

ტრეინინგები/სემინარები
 მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტის სემინარი დიფერენციალურ განტოლებებში (ქ.

ბრნო, ჩეხეთის რესპუბლიკა, 6 ოქტომბერი, 2008 წ.).
 ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებებში: “სასაზღვრო ამოცანები და მათთან

დაკავშირებული საკითხები” (ქ. ჰეინიცე, ჩეხეთის რესპუბლიკა, 16-20 სექტემბერი, 2007
წ.) - მოწვეული მომხსენებელი.

 ჩეხეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარი
დიფერენციალურ განტოლებებსა და ინტეგრების თეორიაში (ქ. პრაღა, ჩეხეთის
რესპუბლიკა, 22 მარტი, 2007 წ.).

 მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტის სემინარი დიფერენციალურ განტოლებებში (ქ.
ბრნო, ჩეხეთის რესპუბლიკა, 19 მარტი, 2007 წ.).

 AGAHF_2005 – CIMPA-ის საზაფხულო სკოლა “არითმეტიკა და გეომეტრია ჰიპერგეო-
მეტრიული ფუნქციების გარშემო” (ქ. სტამბული, თურქეთი, 13-25 ივნისი, 2005 წ.).

 მოდენისა და რეჯო ემილიის უნივერსიტეტის წმინდა და გამოყენებითი მათემატიკის
ფაკულტეტის სემინარი Ph. D. სტუდენტებისათვის მათემატიკაში (ქ. მოდენა, იტალია,
მარტი, 2003 წ.).

 ჩეხეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარი
დიფერენციალურ განტოლებებსა და ინტეგრების თეორიაში (ქ. პრაღა, ჩეხეთის
რესპუბლიკა, დეკემბერი, 1999 წ.).

 პალაცკის სახელობის უნივერსიტეტის სემინარი დიფერენციალურ განტოლებებში (ქ.
ოლომოუცი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, დეკემბერი, 1999 წ.).

 მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტის სემინარი ჩვეულებრივ დიფერენციალურ
განტოლებებში (ქ. ბრნო, ჩეხეთის რესპუბლიკა, ნოემბერი, 1999 წ.).



 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის
ინსტიტუტის სემინარის “დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში”
გაფართოებული სხდომები, მიძღვნილი პროფესორ თ. გეგელიას დაბადებიდან 70
წლისთავისადმი (ქ. თბილისი, 15-16 აპრილი, 1998 წ.) - საორგანიზაციო კომიტეტის
სწავლული მდივანი და მომხსენებელი.

სერთიფიკატები/ჯილდოები
 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საპატიო სიგელი მათემატიკის

დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის (გაეროს მიერ დაწესებულ მეცნიერ ქალთა
საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით) – 2017 წ.

 აღიარების სერთიფიკატი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის
ფაკულტეტზე ერთგული სწავლებისათვის და გამორჩეული პროფესორობისათვის –
2016-2017 აკადემიური წელი.

 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის „ყველაზე
ორგანიზებული“ ლექტორის ნომინაციაში გამარჯვებულის სერთიფიკატი – 2014 წ.

 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვისა და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2006/2007 აკადემიური წლის საუკეთესო ლექტორის
სერთიფიკატი – 2008 წ.

კვლევები (სტიპენდიები და გრანტები)
 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი # FR/317/5-101/12 –

2013-2016 წწ.
 საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი # GNSF/ST09_175_3-101 –

2010-2012 წწ.
 საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამოგზაურო გრანტი # GNSF/TR07/18 –

სეგედის უნივერსიტეტის ბოლიაის ინსტიტუტი, ქ. სეგედი, უნგრეთი, 24-29 ივნისი,
2007წ.

 საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი # GNSF/ST06/3-002 – 2006-2008 წწ.

 GRDF-ის (საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი)
სამოგზაურო გრანტი # TGP–05 – ფლორიდის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, ქ.
მელბურნი, ფლორიდა, აშშ, 29 ივლისი-11 აგვისტო, 2005 წ.

 CIMPA-ის (წმინდა და გამოყენებითი მათემატიკის საერთაშორისო ცენტრი, ქ. ნიცა,
საფრანგეთი) გრანტი საზაფხულო სკოლისათვის – გალათასარაის უნივერსიტეტი, ქ.
სტამბული, თურქეთი, 13-25 ივნისი, 2005 წ.

 INTAS -ის გრანტი # 03-51-5007 – 2004-2007 წწ.
 მათემატიკოსთა ევროპის მე-4 კონგრესის (4ECM) გრანტი (ABC3 ტიპის) – ქ. სტოკჰოლმი,

შვედეთი, 27 ივნისი-2 ივლისი, 2004 წ.
 იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამეცნიერო გრანტი (P. A. 31524/02) – მოდენისა

და რეჯო ემილიის უნივერსიტეტის საინჟინრო მეცნიერებებისა და მეთოდების
ფაკულტეტი, ქ. რეჯო ემილია, იტალია, თებერვალი-მაისი, 2003 წ.



 CRDF-ის გრანტი # 3318 – 2003-2004 წწ.
 საბერძნეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო გრანტების ფონდის (I.K.Y.) გრანტი – 2001 წ.
 საბერძნეთის განვითარების სამინისტროს სამეცნიერო გრანტი საბერძნეთსა და

საქართველოს შორის ორმხრივი სამეცნიერო-ტექნოლოგიური თანამშრომლობის
ფარგლებში – იოანინის უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტი, ქ. იოანინა,
საბერძნეთი, თებერვალი-აპრილი, 2001 წ.

 ჩეხეთის უნივერსიტეტების განვითარების ფონდის გრანტი – მასარიკის სახელობის
უნივერსიტეტის მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქ. ბრნო, ჩეხეთის რესპუბლიკა, ოქტომბერი-
დეკემბერი, 1999 წ.

 საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის – 1999-2000 წწ.;
2001-2004 წწ.
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