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saiubileo konferencia stusaiubileo konferencia stusaiubileo konferencia stusaiubileo konferencia stu    ––––    90 / nano90 / nano90 / nano90 / nano    ––––    2012201220122012    

 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში (თბილისი, საქართველო) 2012 წლის 

19-დან 21 სექტემბრამდე მიმდინარეობდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

“21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი 

პარადიგმები”, მიძღვნილი ამ უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90-ე წლისთავისადმი. 

 

 

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს    

    

ტექნიკურიტექნიკურიტექნიკურიტექნიკური    

    

უნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტი    

    

90 90 90 90 წლისაა!წლისაა!წლისაა!წლისაა!    

 

 

 

  
კონფერენციის პრეზიდიუმში. კონფერენციის სხდომათა დარბაზში. 

 

საიუბილეო კონფერენციას თავმჯდომარეობდა საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის რექტორი პროფ. არჩილ ფრანგიშვილი. 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები იყვნენ ზურაბ გასიტაშვილი, მამუკა 

მაცაბერიძე, ჰამლეტ მელაძე, დალი მესხიშვილი, ივანე გორგიძე, თამარ ლომინაძე, 

თამარ ქაჯაია, რაფიელ ჩიქოვანი და მაკა ხართიშვილი. 

ასევე შეიქმნა საერთაშორისო პროგრამული კომიტეტი მრავალი ქვეყნის 

გამოჩენილ მკვლევრთა შემადგენლობით: ალფონსას დანიუნასი (ლიტვა), სტანისლავ 

ვასილიევი (რუსეთი), ალბერტ ვესტვუდი (აშშ), მიხაილ ზგუროვსკი (უკრაინა), ჰანს 

ზიუნკელი (ავსტრია), ონურალფ იუჯელი (თურქეთი), ანდრეს კევალიკი (ესტონეთი), 

მიხატ კლეიბერი (პოლონეთი), ჰავარ ამირ ოღლი მამედოვი (აზერბაიჯანი), ოლეგ 

ნამიჩეიშვილი (საქართველო), ბაკიტჟან ჟუმაგულოვი (ყაზახეთი), ლეონიდს რიბიცკისი 

(ლატვია), მინდია სალუქვაძე (საქართველო), ფელიქს უნგერი (ავსტრია), არიფ ფაშაევი 

(აზერბაიჯანი), სებასტიან შმიდტი (გერმანია), ფაბრიციო ჯუჯარო (იტალია) და ფათჰი 

ჰაბაში (კანადა). 
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პლენარულ სხდომაზე მოხსენებით 

“მოგზაურობა მიკროდან ნანოსაკენ” 

გამოვიდა პროფ. ონურალფ იუჯელი 

(სტამბოლის ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

სტამბოლი, თურქეთი). 

 

 

 

წარმოდგენილი მოხსენებების თემატიკა მოიცავდა საბუნებისმეტყველო და 

საინჟინრო მეცნიერებების პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან დარგს. საკმარისია 

ითქვას, რომ, გარდა გახსნისა და დახურვის პლენარული სხდომებისა, კონფერენციაზე 

მუშაობა მიმდინარეობდა მრავალ სექციასა და ქვესექციაში, როგორიცაა: 

I. საინჟინრო მეცნიერებები და მაღალი ტექნოლოგიები: 

I.1. ტექნოლოგიები ეკოლოგიასა და საგანგებო სიტუაციებში, 

I.2. კვების და ფარმაციის სამრეწველო ტექნოლოგიები, 

I.3. საინჟინრო ტექნოლოგიები (ენერგეტიკა, ქიმია – მეტალურგია, სამთო საქმე –

გეოლოგია, მშენებლობა, მანქანათმშენებლობა, ტრანსპორტი); 

II. გამოყენებითი მათემატიკა, ფიზიკა და ინფორმატიკა, ტელეკომუნიკაციები: 

II.1. გამოყენებითი მათემატიკა, 

II.2. ფიზიკა, 

II.3. ინფორმატიკა და ტელეკომუნიკაცია; 

III. ნანოტექნოლოგიები; 

IV. ახალი მასალები და განახლებადი ენერგია. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90-ე წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები” გაიმართა შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. 

 

* * * 

 

ამ ორი წლის წინათ თბილისში ჩატარებულმა საერთაშორისო კონფერენციამ 

ნანო – 2010 სათავე დაუდო ნანოტექნოლოგიებისადმი მიძღვნილ რეგულარულ 

სამეცნიერო ფორუმებს საქართველოში. მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის 

“ნანოტექნოლოგიები” (ნანო – 2012) ორგანიზება 2012 წლის შემოდგომაზე ითავა 

საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა. მაგრამ, რადგანაც დროის პრაქტიკულად 

იმავე მონაკვეთში იგეგმებოდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

დაარსებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია, გადაწყდა, 

რომ ნანო – 2012 გამართულიყო ამ მულტიდისიპლინური საერთაშორისო სამეცნიერო 

ფორუმის ფარგლებში – როგორც მისი ერთ-ერთი სექცია. 
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შეიქმნა მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის “ნანოტექნოლოგიები” (ნანო – 2012) 

პროგრამული კომიტეტი პროფ. ალექსი გერასიმოვის თავმჯდომარეობით და შემდეგი 

წევრებით: აკაკი გიგინეიშვილი, ლევან მაცაბერიძე, შოთა სიდამონიძე, რაფიელ 

ჩიქოვანი,ნიკოლოზ ჩიხრაძე, ლევან ჩხარტიშვილი და დავით ჯიშიაშვილი. 

 

 

 

 

ნანო – 2012-ის სხდომებზე 

იმართებოდა საინტერესო 

დისკუსიები. მარცხნივ – 

პროგრამული კომიტეტის 

თავმჯდომარე პროფ. ალექსი 

გერასიმოვი მარჯვნივ – 

დოქტ. ილია ლომიძე. 

 

მე-2 საერთაშორისო კონფერენციაზე “ნანოტექნოლოგიები” წარმოდგენილი 

მოხენებების თემატიკა უაღრესად ფართო იყო – იგი მოიცავდა ნანოტექნოლოგიებისა 

და ნანომეცნიერებათა პრაქტიკულად ყველა ძირითად მიმართულებას, ისეთებს 

როგორიცაა: ნანოსტრუქტურების მორფოლოგიისა და ნანომასშტაბური ფიზიკური 

მოვლენების თეორია და მოდელირება; მეტალების, მეტალური შენადნობების, 

კერამიკების, მათ შორის, ოქსიდების ნანოდისპერსული ფხვნილების მიღება; 

ნანოკლასტერების ზრდა; ნანოკატალიზატორები, ნანოქიმიური პროცესები და 

მეთოდები; ნანოელექტრონიკა; ნანომეტროლოგია; ნანობიოტექნოლოგიები და 

ნანოპრეპარატების გამოყენება სამედიცინო მიზნით; და ა.შ. 

 

 

 

 

კონფერენციის მონაწილეები: 

მარცხნივ – დოქტ. ვალერი 

შუალაევი (ხარკოვის ფიზიკა-

ტექნიკის ინსტიტუტი, ხარკოვი, 

უკრაინა), მარჯვნივ – ლევან 

ჩხარტიშვილი (საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

თბილისი, საქართველო). 

 

 მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის “ნანოტექნოლოგიები” მოხსენებების ერთი 

ნაწილი გამოქვეყნდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “21-ე საუკუნის 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები” შრომების I 

ტომში, ხოლო ნანო – 2012-ის მასალები მთლიანად – შინაარსების კრებულში, რომელიც 

ცალკე ტომის სახით დაიბეჭდა (შემდგენლები – ალექსი გერასიმოვი და ლევან 
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ჩხარტიშვილი). ამ კრებულში მასალები გამოქვეყნდა სტატიების ან თეზისების სახით – 

იმ ფორმით, როგორც ისინი იქნა მოწოდებული ავტორების მიერ. აქაა 42 მოხსენების 

შინაარსი 117 ავტორისა 8 ქვეყნის 30 სამეცნიერო ცენტრიდან.  

 

 
 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

“21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი 

პარადიგმები” შრომების I ტომის გარეკანი. 

 

მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის 

“ნანოტექნოლოგიები” მოხსენებების 

შინაარსების კრებულის გარეკანი 

 

 

მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის “ნანოტექნოლოგიები” პროგრამული 

კომიტეტი უღრმეს მადლობას მოახსენებს საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტის 

რექტორს პროფ. არჩილ ფრანგიშვილს, მთლიანდ რექტორატს, ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების ფაკულტეტისა და ფიზიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას, 

რადგანაც მათ მიერ გამოჩენილი ინტერესისა და გაწეული ქმედითი დახმარების გარეშე 

შეუძლებელი იქნებოდა ნანო – 2012-ის ჩატარება, უცხოელი სტუმრების მოწვევა და 

წარმოდგენილი მოხსენებების შინაარსების კრებულის გამოცემა. 

 

ლევანლევანლევანლევან    ჩხარტიშვილიჩხარტიშვილიჩხარტიშვილიჩხარტიშვილი    
 

2012 2012 2012 2012 წლისწლისწლისწლის    20 20 20 20 ოქტომბერიოქტომბერიოქტომბერიოქტომბერი    


