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პერსონალური ინფორმაცია 

 
სახელი, გვარი: 

 
ანზორ კვარაცხელია 

დაბადების თარიღი: 

 
15 თებერვალი, 1945წელი 

დაბადების ადგილი: 

 
საქართველო, ქ.თბილისი 

მისამართი : 

 
ქ.თბილისი, ფანასკერტელის ქ. 13 ბ. კორპუსი, ბინა 35 

ტელეფონი: 

 

 2 36 09 64(ბინა), 577 40 29 31(მობ) 

ელ.ფოსტა: anzor. kvaratshxelia@mail.ru 
info@mtkvarienergia.ge 
 

 

 

პროფესიული მოღვაწეობა 

 
სამეც. / აკად. ხარისხი: 

 

 

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი 

სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

საინჟინრო მექანიკის დეპარტამენტი 

დაწესებულების მისამართი: 

 
ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. N77 

თანამდებობა : სრული-პროფესორი 

 

 

განათლება 

 

1954 -1959 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 

სატრანსპორტო ფაკულტეტი; სპეციალობა: ხიდებისა და 

გვირაბების მშენებლობა:კვალიფიკაცია: ინჟინერ-

მშენებელი ( დაამთავრა წარჩინებით). 

 

სამუშაო გამოცდილება 

mailto:kvaratshxelia@mail.ru
mailto:info@mtkvarienergia.ge


 

 

 

1969 – 1970 

 

 

 

 1970–1973 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მასალათა 

გამძლეობისა და დრეკადობის თეორიის კათედრის 

ლაბორანტი. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მასალათა 

გამძლეობისა და დრეკადობის თეორიის კათედრის 

ასპირანტი. 

 

1973 – 1977 

 

 

 

1977 – 1987 

 

 

 

1987 – 2006 

 

 

 

2006 - დღემდე 

 

 

 

1982– 1987 

    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მასალათა 

გამძლეობისა და დრეკადობის თეორიის კასთედრის 

ასისტენტი. 

      საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მასალათა 

გამძლეობისა და დრეკადობის თეორიის კათედრის 

დოცენტი. 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მასალათა 

გამძლეობისა და დრეკადობის თეორიის კათედრის  

პროფესორი. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მასალათა 

გამძლეობისა და დრეკადობის თეორიის კათედრის   

სრული პროფესორი. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  თბილისის 

დაუსწრებელი სწავლების ფაკულტეტის დეკანის 

მოადგილე. 

 

 

1987– 2008 

 

 

20013– დღემდე 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  თბილისის 

დაუსწრებელი სწავლების ფაკულტეტის დეკანი. 

 

კომპანია „მტკვარი ენერგია“ კომპანიის დამფუძნებელი და  

 დირექტორი. (მდინარე მტკვარზე ქვიშხეთი –რუსთავის  

შუალედში 16 ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის 

დაპროექტება და მშენებლობა – ხელმძღვანელი). 

 

 

 

მეცნიერული მიღწევები  

 



მონოგრაფია 4 

სახელმძღვანელო 8 

სტატიები 55 

კონფერენციები 15 

 

  

  

 

ენების ცოდნა 

 

რუსული  თავისუფლად 

გერმანული 

ქართული 

 

 

 

 საშუალოდ 

მშობლიური 

პედაგოგიური საქმიანობა 

 

1. მასალათა გამძლეობა 

 

 

2.  დრეკადობის თეორია 

 

   

3.   მაგისტრატურის. 

ხელმძღვანელი 

 

4.  დოქტურანტურის  

ხელმძღვანელი 

 

სწავლების საფეხური:  ბაკალავრიატი. პროგრამა: 

მასალათა გამძლეობა. 

 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი. პროგრამა: 

დრეკადობის თეორია 

 

სწავლების  საფეხური:  მაგისტრატურა. 

პროგრამა:  სამშენებლო მექანიკა.  

სწავლების  საფეხური:  დოქტურანტურა. 

პროგრამა:  სამშენებლო მექანიკა. 

 

ინტერესის სფერო 

 

სამეცნიერო სფეროს დასახლება:    მასალათა გამძლეობა და დრეკადობის თეორია; 

                                                               სამშენებლო მექანიკა; 

                                                               დრეკადი სისტემების დინამიკა; 

                                                               ნაგებობათა სეისმომედეგობა;   

                                                               დრეკადობისა და პლასტიკურობის თეორია; 

 

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 

 

 

 

1999 

 

მიენიჭა ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო 

ხარისხი. 

http://www.gtu.ge/mecniereba2011/cat/1


 

1987 

 

მიენიჭა მასალათა გამძლეობისა და დრეკადობის თეორიის 

კათედრის პროფესორის სამეცნიერო წოდება. 

 

მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 2 სადისერტაციო 

ნაშრომი. 

 

არის რუსეთის ფედერაციის საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებატა აკადემიის ნამდვილი წევრი. 

 

 არის საქართველოს ფაზისის აკადემიის ნამდვილი წევრი. 

 

დაჯილდოვებულია მრავალი საპატიო სიგელითა და 

დიპლომით. 

 

დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. 

 

 დაჯილდოებულია ღირსების მედლით. 

 

პატრიარქის სიგელი სამების საკათედრო ტაძრის  

მშენებლობაში აქტიური მონაწილეობისათვის 

 

 

 

ჰობი 

 

ჭადრაკი,ფეხბურთი, 

ჭიდაობა 

 

 

 
 

 


