საინჟინრო, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია
მიძღვნილი უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი

მათემატიკა-ასტრონომიისა და ინფორმაციულ ტექნოლოგიათა სექცია
მოდერატორები: ლერი ნოზაძე
ჯულიეტა ტაბეშაძე
1. ნინო აბულაძე,

ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი,

გალაქტიკების ადგილობრივი სისტემა, ხელმძღვანელი: მოწვეული პედაგოგი გივი
ქიმერიძე
2. ხატია გიგოლაშვილი, ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი, მზის
დაბნელების წინასწარ გამოთვლა დიდი სიზუსტით, ხელმძღვანელი: მოწვეული პედაგოგი
გივი ქიმერიძე
3. თინათინ კაპანაძე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის I კურსის
სტუდენტი, ტრიანგულარული რიცხვები, ხელმძღვანელი: პროფესორი რევაზ ჭიღლაძე
4. გიორგი მესხი, პროფესორი კვაზიმოლეკულა
5. ხატია კოჩალიძე, IV კურსის სტუდენტი, სამშენებლო ბიზნეს-პროცესის ინფორმაციული
მოდელის დამუშავება BPwin პროგრამული პროდუქტის გამოყენებით, ხელმძღვანელი:
ასოცირებული პროფესორი ლერი ნოზაძე
6. ლერი ნოზაძე, ასოც. პროფესორი, კორონა ვირუსი და ციფრული ტექნოლოგიები
7. ჯულიეტა ტაბეშაძე, დოქტორანტი, ციფრული სიგნალების დამუშავების როლი
ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი
ვასილ ტაბატაძე
8. გივი ქიმერიძე, მოწვეული პედაგოგი, ტელესკოპი „გაია“ და კოსმოსური მანძილების

პრობლემა.
9. არმინე ჩახოიანი, ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამის I კურსი, დედამიწის ნივთიერება
სხვა ციურ სხეულებზე, მითი თუ სინამდვილე? ხელმძღვანელი: პროფესორი რევაზ
ჭიღლაძე
10. ლელა წითაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, პლაგიატი, პლაგიატთან ბრძოლის
ეფექტური საშუალება - პროგრამა Turnitin და მისი შესაძლებლობები
11. რევაზ ჭიღლაძე, პროფესორი

ა) ახალ აღმოჩენათა შესახებ
ბ) ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დარგები სამცხე-ჯავახეთის
უნივერსიტეტში (წარსული და დღევანდელობა)
12. ედუარდ ჯანიაშვილი, მოწვეული პედაგოგი, ბნელებადი ორჯერადი სისტემების
შესახებ

აგრარულ მეცნიერებათა სექცია
მოდერატორები: ზაირა ტყებუჩავა
ირაკლი ხაჩიძე
1. ნაზიბროლა ბეგლარაშვილი, მოწვეული პედაგოგი, გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი,
მიხეილ ფიფია, გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, კავშირი კლიმატურ პირობებსა და

ვირუსულ ინფექციებს შორის.
2. თეიმურაზ გვარამაძე, ასოცირებული პროფესორი,

კატასტროფის რისკის შემცირების

თანამედროვე ასპექტები
3. მზია ლობჯანიძე, დოქტორანტი, ნიადაგის ნაყოფიერება და მისი მდგომარეობა სამცხეჯავახეთში, ხელმძღვანელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი თამარ

კაჭარავა
4. ციური მოდებაძე, აგრონომიის Minor პროგრამის IV კურსის სტუდენტი, ხეხილის ბაღების

ძირითადი მავნებელ-დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თეიმურაზ გვარამაძე
5. თამარა ნარიმანიშვილი, დოქტორანტი, ხორბლის მავნებელ–დაავადებები და მათ
წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები, ხელმძღვანელები: ცოტნე სამადაშვილი, თავისუფალი
უნივერსიტეტის პროფესორი; ნაზიბროლა ბეგლარაშვილი, მოწვეული პედაგოგი,
გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი
6. მალხაზ ნარიმანაშვილი, მოწვეული პედაგოგი, მექანიკის, ინჟინერიის და ტექნოლოგიის
დოქტორი, ოკეანეების დაბინძურება და დღევანდელი ეკოლოგიური პრობლემები
7. ტყებუჩავა ზაირა, ასოცირებული პროფესორი,
სიმინდის ნათესში სხვადასხვა

ღონისძიებების გავლენა დასარევლიანების შემცირებაზე
8. სოფიო ჭანკვეტაძე, ეკოლოგიის საბაკალავრო და აგრონომიის Minor პროგრამის IV კურსის
სტუდენტი,
რა
უპირატესობა
გააჩნია
ნაგალა
ჯიშების
ბაღის
გაშენებას,
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თეიმურაზ გვარამაძე
9. ირაკლი ხაჩიძე, აგრონომიის Minor პროგრამის IV კურსის სტუდენტი, თანამედროვე
ხეხილის
ბაღების
გაშენების
ტექნოლოგიები,
ხელმძღვანელი: ასოცირებული
პროფესორი თეიმურაზ გვარამაძე

