
                                                
CV 

 

პერსონალური ინფორმაცია 

 
სახელი, გვარი: ანზორ ხაბეიშვილი 
დაბადების თარიღი: 2 აგვისტო 1937 წელი 
დაბადების ადგილი: საქართველო, ჩოხატაურის რ–ნი, სოფ. საყვავისტყე  
მისამართი : ქ. თბილისი, კუტუზოვის ქ. N10 
ტელეფონი:  2 383878 (ბინა),  599 960183 (მობ.) 
ელ.ფოსტა: a.khabeishvili@gtu.ge 

 

 

პროფესიული მოღვაწეობა 

 
სამეც. / აკად. ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 

სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინჟინრო 

მექანიკის დეპარტამენტი 
დაწესებულების მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. N72 

თანამდებობა : ასოცირებული-პროფესორი 

 

 

განათლება 

 

1984–1985 წ.წ. 

 

1955-1961 წ.წ. 

 

 

 

Киевский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко. Курсы иностранных языков. Фраицузский язык. 

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 

სამშენებლო ფაკულტეტი; სპეციალობა: სამრეწველო და 

სამოქალაქო მშენებლობა; კვალიფიკაცია: ინჟინერ-

მშენებელი 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

2009 წლიდან-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო 

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

2006 -2009 წ.წ. აკადემიური სტიპენდიანტი;  

2004-2006 წ.წ. სტუ-ს მასალათა გამძლეობის კათედრის პროფესორი; 



1973-2004 წ.წ. 

 

1985–1988 წ.წ. 

 

1971-1973 წ.წ. 

 

1962-1971 წ.წ. 

 

1961-1962 წ.წ. 

 

1955-1957 წ.წ. 

სტუ-ს მასალათა გამძლეობის და დრეკადობის თეორიის  

კათედრის დოცენტი;  

გვინეის რესპუბლიკის ქ. კონაკრის უნივერსიტეტის 

ტექნიკური მექანიკის კათედრის გამგე, პროფესორი; 

სპი-ს მასალათა გამძლეობის და დრეკადობის თეორიის  

კათედრის უფროსი მასწავლებელი;  

სპი-ს მასალათა გამძლეობის და დრეკადობის თეორიის  

კათედრის ასისტენტი;  

სპი-ს სამეურნეო თემის ინჟინერი (ენგურჰესის კაშხლის 

გაანგარიშების თანაავტორი); 

საგზაო სამუშაოების სარემონტო კანტორის მუშა. 

 

 

მეცნიერული მიღწევები  

 

სახელმძღვანელო 

მეთოდური მითითება 

სტატიები 

კონფერენციები 

გამოგონებები 

5 

3 

39 

3 

1 

 

 

 

ენების ცოდნა 

 

ქართული 

რუსული 

 მშობლიური 

თავისუფლად 

ფრანგული  თავისუფლად 

 

 

პედაგოგიური საქმიანობა 

 

1. მასალათა 

გამძლეობის მოკლე 

კურსი 

2. მასალათა 

გამძლეობა 

 

3. მასალათა 

გამძლეობის სრული 

კურსი 

4. მასალათა 

გამძლეობა 1 

 

5. მასალათა 

გამძლეობა 2 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი/საგანმანათლებლო 

პროგრამა: სამთო ელექტრომექანიკა/მექატრონიკა 

 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი/საგანმანათლებლო 

პროგრამა: სამშენებლო მექანიკა 

 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი/საგანმანათლებლო 

პროგრამა: მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია 

 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი/საგანმანათლებლო 

პროგრამა: სამშენებლო მექანიკა 

 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი/საგანმანათლებლო 

პროგრამა: სამშენებლო მექანიკა 



 

 

 

ინტერესის სფერო 

 

სამეცნიერო სფეროს დასახლება:    მასალათა გამძლეობა და დრეკადობის თეორია; 

                                                               სამშენებლო მექანიკა; 

                                                               დრეკადი სისტემების დინამიკა. 

 

 

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 

 

2003 წ. 

 

1988 წ. 

 

 

1981 წ. 

 

1973 წ. 

 

1960–1966 წ.წ. 

 

 

1960 წ. 

მიენიჭა მასალათა გამძლეობის კათედრის პროფესორის 

სამეცნიერო წოდება; 

გვინეის რესპუბლიკაში სსრკ-ს საელჩოს მიერ დაჯილდოვებულია 

საპატიო სიგელით აქტიური საზოგადოებრივი და სასწავლო-

სამეცნიერო საქმიანობისათვის; 

მიენიჭა მასალათა გამძლეობის და დრეკადობის თეორიის 

კათედრის დოცენტის წოდება;   

მიენიჭა ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო 

ხარისხი; 

6-გზის საქართველოს ჩემპიონი, 3-გზის სსრკ-ს სპორტული 

თამაშების ჩემპიონი. დაჯილდოებულია 3 საპატიო სიგელით, 5 

სიგელით და 12 დიპლომით; 

მიენიჭა სსრკ-ს სპორტის ოსტატის წოდება კლასიკურ ჭიდაობაში. 

 

 

 

ჰობი 

 

 ქართული სუფრა; 

 ნადირობა; 

 კლასიკური ჭიდაობა; 

 პოეზია (გამოქვეყნებულია ლექსების კრებული, 2007 წ., 2010 წ.). 

 

 
 

 


