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ელიზბარი ელიზბარაშვილი

პერსონალური ინფორმაცია

სახელი გვარი: ელიზბარი ელიზბარაშვილი
დაბ. თარიღი:  1946-11-28
სქესი: მამრობითი
მოქალაქეობა: საქართველო
მისამართი: თბილისი, თამარაშვილის 11,

ბ.111
ტელეფონი: 599735886
ელ-ფოსტა: eelizbar@hotmail.com

განათლება

აკადემიური ხარისხი: დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული
საგანმანათლებლო დაწესებულება: საქართველოს მეცნიერებათა ...
კვალიფიკაცია: გეოგრაფიის
მინიჭების თარიღი: 1989-07-19
ქვეყანა: საქართველო

აკადემიური ხარისხი: დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული
საგანმანათლებლო დაწესებულება: თბილისის სახელმწიფო უნივე...
კვალიფიკაცია: გეოგრაფიის
მინიჭების თარიღი: 1974-06-03
ქვეყანა: საქართველო

აკადემიური ხარისხი: მაგისტრი/მაგისტრთან გათანაბრებული
საგანმანათლებლო დაწესებულება: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია: ფიზიკა, გეოფიზიკა
მინიჭების თარიღი: 1968-09-16
ქვეყანა: საქართველო

სამუშაო გამოცდილება

ორგანიზაცია: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

სტრუქტურული ერთეული: კლიმატოლოგიის და აგრომეტეოროლოგიის
განყოფილება

თანამდებობა: განყოფილების გამგე
მოშაობის დაწყების თარიღი: 2004-07-08
მოშაობის დასრულების თარიღი: დღემდე
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ორგანიზაცია: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

სტრუქტურული ერთეული: კლიმატის მოდელირების ლაბორატორია
თანამდებობა: ლაბორატორიის გამგე
მოშაობის დაწყების თარიღი: 2001-11-05
მოშაობის დასრულების თარიღი: 2004-07-08

ორგანიზაცია: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტრუქტურული ერთეული: ფიზიკის და გეოგრაფიის კათედრები
თანამდებობა: გეოგრაფიიპროფესორის კათედრის გამგე,
მოშაობის დაწყების თარიღი: 1991-09-01
მოშაობის დასრულების თარიღი: დღემდე

ორგანიზაცია: ი.კონიაშვილის სახელობის საქართველოს
კურორტოლოგიის და ფიზიოთერაპიის
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

სტრუქტურული ერთეული: სამედიცინო კლიმატოლოგიის ლაბორატორია
თანამდებობა: ლაბორატორიის გამგე
მოშაობის დაწყების თარიღი: 1978-10-09
მოშაობის დასრულების თარიღი: 1992-05-12

ორგანიზაცია: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სტრუქტურული ერთეული: ფიზიკის ფაკულტეტის გეოფიზიკის კათედრა
თანამდებობა: უფროსი ლაბორანტი,მოწვეული მასწავლებელი
მოშაობის დაწყების თარიღი: 1968-11-13
მოშაობის დასრულების თარიღი: 1978-10-09

ორგანიზაცია: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

სტრუქტურული ერთეული: კლიმატოლოგიის განყოფილება
თანამდებობა: მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
მოშაობის დაწყების თარიღი: 1994-09-14
მოშაობის დასრულების თარიღი: 2001-10-05

პროფესიული გამოცდილება

1992 წლიდან - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყველა მოწვევის სადისერტაციო
საბჭოების წევრი 2 სპეციალობით 1.მეტეოროლოგია, კლიმატოლოგია, აგრომეტეოროლოგია
2.ფიზიკური გეოგრაფია, ლანდშაფტების გეოფიზიკა და გეოქიმია.

2009წელს-ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭომ წარადგინა საქართველოს
მაცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტად.

2007-2017წლებში-ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნიბერსიტეტის
აკადემიური საბჭოს წევრი,
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2013 წლის გაზაფხულიდან ნოემბრამდე ასრულებდა უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს
თავმჯდომარის მოვალეობას.

2008-2015 წლებში-უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე.

2015-2018 წლებში-უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი

პროექტები და გრანტები

პროექტის/გრანტის დასახელება: ლანდშაფტური მეცნიერებების აქტუალური
პრობლემები; გარემო, საზოგადოება, პოლიტიკა

პოზიცია: ძირითადი შემსრულებელი
დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
წამყვანი ორგანიზაცია: ი.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის

სახ.უნივერსიტეტი
დაწყების | დასრულების თარიღი: 2018-02-05 - 2019-10-09

პროექტის/გრანტის დასახელება: ალაზნის ველის ნიადაგების მეორადი
დამლაშების თავისებურებანი, მათი
ჰიდროკლიმატური რეჟიმი, კავშირი
თანამედროვე ეკოლოგიურ პროცესებთან და
რეაბილიტაცია

პოზიცია: ძირითადი შემსრულებელი
დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
წამყვანი ორგანიზაცია: საქ.ტექნ.უნივერსიტეტის

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
დაწყების | დასრულების თარიღი: 2012-02-06 - 2014-12-30

პროექტის/გრანტის დასახელება: 1936-2008 წწ მაღალი რეზოლუციის საშუალო
თვიური ბადური ტემპერატურისა და ნალექების
მონაცემთა მასივის შექმნა და ვალიდაცია
კლიმატის გლობალური ცვლილების
შეფასებისათვის საქართველოში

პოზიცია: ხელმძღვანელი
დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
წამყვანი ორგანიზაცია: საქ.ტექნ.უნივერსიტეტის

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
დაწყების | დასრულების თარიღი: 2010-01-13 - 2012-12-30

პროექტის/გრანტის დასახელება: .ბუნებრივი კატასტროფების მრავლობითი რისკის
შემცირება-საქართველოს განვითარების
პოზიტიური ფაქტორი
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პოზიცია: ძირითადი შემსრულებელი
დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
წამყვანი ორგანიზაცია: მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი
დაწყების | დასრულების თარიღი: 2007-07-10 - 2009-12-30

პროექტის/გრანტის დასახელება: საქართველოს ცალკეული ადმინისტრაციული
რეგიონების კლიმატის, კლიმატური და
აგროკლიმატური რესურსების კვლევა (იმერეთი)

პოზიცია: ხელმძღვანელი
დონორი: სახელმწიფო ბიუჯეტი
წამყვანი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
დაწყების | დასრულების თარიღი: 2011-01-01 - 2013-12-31

სამეცნიერო მიღწევები

 საქართველო უცხოეთი
გრანტები: -- --
მონოგრაფია: -12 --
სახელმძღვანელო: -2 --
სტატია: 106 100
კონფერენცია: -- -5

დოქტორანტის ხელმძღვანელობა: 23
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა: 10

სამეცნიერო პროდუქტიულობა

Scopus
Cited Index / ციტირების ინდექსი: 81
H Index / H-ინდექსი: 5

Web of science
Cited Index / ციტირების ინდექსი: 27
H Index / H-ინდექსი: 3

Google scholar
Cited Index / ციტირების ინდექსი: 324
H Index / H-ინდექსი: 9

საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელობა

სადოქტორო პროგრამა "მეტეოროლოგია,კლიმატოლოგია"-ი.გოგებაშვილის სახელობის1.
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში;
სამაგისტრო პროგრამა "მეტეოროლოგია,კლიმატოლოგია"-ი.გოგებაშვილის სახელობის2.
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში;
სამაგისტრო პროგრამა "ეკოლოგია"-ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო3.
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უნივერსიტეტში;
საბაკალავრო პროგრამა "გეოგრაფია"-ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო4.
უნივერსიტეტში;
საბაკალავრო პროგრამა "ეკოლოგია"-ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო5.
უნივერსიტეტში;

კონფერენციები, სიმპოზიუმები, ჯილდოები

2017-05-04 - International conference”Actual problebs of the modern nature sciences”

2015-03-16 - Inteსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური დათბობა და
აგრობიომრავალფეროვნება“nce”Actual problebs of the modern nature sciences”

2014-11-12 - საერთაშორისო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის
მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“

2014-04-14 - saerTaSoriso samecniero konferencia -geofizikis aqtualuri problemebi

2013-10-15 - 3 r International Geography Symposium - GEOMED 2013

2019-07-13 - Международная конференция «Актуальные проблемы гидрометеорологии и
экологии «,

2012-10-09 - 12-tr International multidisciplinary scientific geoconference

2012-05-15 - World Climate 2012, World Conference on Climate Change and Humanity

ენები

English

Russian

German

ქართული (Georgian)

კომპიუტერული უნარები

MS Office (Word, Excel, Outlook, etc);

დამატებითი ინფორმაცია

მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა

ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

სამეცნიერო წოდება

პროფესორი, დოცენტი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 
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სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის გამოცდილება                               

1.მთავარი რედაქტორის მოადგილე ჟურნალში «European Geographical Studies»

2. რედკოლეგიის წევრი ჟურნალებში „ინტელექტი“, „ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის
შრომები“, „თელავის უნივერსიტეტის შრომები“

   

ჯილდოები (ეროვნული/ სახელმწიფო/დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.)
ღირსების ორდენი
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