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 აკადემიური და სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა 
• ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური  

საბჭოს წევრი  
• მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
• საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბირთვული ენერგიისა და    

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა კომისიის წევრი
• საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის KM3NeT ინსტიტუტების საბჭოს 

(ბორდის) წევრი
• გერმანიის ფიზიკოსთა საზოგადეოების წევრი     

განათლება  და სამეცნიერო ხარისხი
    1964 -1964                    24-ე საშუალო სკოლა,  თბილისი            
  1974 -1979                    თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი (თსუ)
                                             ფიზიკის ფაკულტეტი         
          1990                        ფიზიკა-მათემატიკის  მეცნიერებათა კანდიდატი
          2006                        ფიზიკა-მათემატიკის  მეცნიერებათა  დოქტორი                       

 სამუშაო  გამოცდილება
          2016-დან          თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
                                     ასოცირებული პროფესორი                                   
          2016 -დან          თსუ მაღალი  ენერგიების ფიზიკის  ინსტიტუტი
                                     მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 
          2014-2015          მიგრაციის საერთაშორისო ფონდის IOM TRQN  პროგრამა.
                                     მოწვეული ლექტორი
          2012-2014          გერმანიის  ნაწილაკების ფიზიკის  ეროვნული სამეცნიერო ცენტრი
                                      (DESY,   ცოიტენი, გერმანია),   მეცნიერ-მკვლევარი

mailto:shanidze@ifh.de


          2000–2012          ერლანგენ-ნიურბერგის უნივერსიტეტი  (ერლანგენი, გერმანია)                   
                                      მეცნიერ-მკვლევარი
           1999-2000          მაღალი   ენერგიების  ფიზიკის  ინსტიტუტი,  თსუ
                                       სწავლული მდივანი
           1996-1999          გერმანიის  ნაწილაკების ფიზიკის  ეროვნული სამეცნიერო ცენტრი
                                       (DESY,   ცოიტენი, გერმანია),  მიწვეული  მეცნიერ-მკვლევარი 
           1994-1996          ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი
                                       (დუბნა, რუსეთი),   უფროსი  მეცნიერ  თანამშრომელი
           1993, 1994          ბირთვული კვლევების  ევროპული ცენტრი
                                       (CERN,   ჟენევა,  შვეიცარია),   მიწვეული  მეცნიერ-მკვლევარი              
           1979-1994           მაღალი   ენერგიების  ფიზიკის  ინსტიტუტი,  თსუ
                                        (ბოლო პოზიცია -   უფროსი მეცნიერ   თანამშრომელი)         

აკადემიური  გამოცდილება
ივანე   ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და

საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე  2016  წლიდან  დღემდე  წაკითხული  მაქვს
შემდეგი კურსები:  ამაჩქარებლების ფიზიკა; რადიაციის დეტექტირების მეთოდები; ბირთვული
ფიზიკის  მეთოდები  სამედიცინო  დიაგნოსტიკაში;   ექსპერიმენტული  კვლევის  მეთოდები
ნაწილაკების ფიზიკაში; შესავალი ფიზიკაში-2 (პრაქტიკული მეცადინეობა). 
   ერლანგენ-ნიურბერგის უნივერსიტეტში მუშაობის პერიოდში(2000-2012 წწ.) ჩართული
ვიყავი  სასწავლო  პროცესში  (სემინარული  მეცადინეობები,    ექსპერიმენტული  პრაქტიკუმი,
დიპლომანტებთან  და დოქტორანტებთან მუშაობა).   

ჩემი ხელმძღვანელობით და თანახელმძღვანელობით მომზადდა არაერთი სადიპლომო
და სადოქტორო ნაშრომი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ერლანგენ-ნიურბერგის
უნივერსიტეტში.   ასევე ვმონაწილეობდი  DESY-მიერ ჩატარებულ ზაფხულის სტუდენტების
აკადემიურ-სამეცნიერო პროგრამაში. ერლანგენის უნივერსიტეტში ვიყავი  ასტრონაწილაკების
ფიზიკის ყოველწლიური სკოლა-სემინარის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.   

2014-2015  წლებში  მიგრაციის  საერთაშორის  ფონდის  პროგრამის  “კვალიფიციურ
თანამემამულეთა  დროებითი  დაბრუნება”   (TRQN)  ფარგლებში  თბილისის  სახელმწიფო
უნივერსისტეტში  წავიკითე  ლექციების  კურსი:   ნაწილაკების  და  ასტრონაწილაკების
ფიზიკა(2014);    კომპუტერული  პროგრამირება  პითონის  საშუალებით(2015);  ვებ-
პროგრამირების საწყისი კურსი(2015).      

                                             სამეცნიერო -კვლევითი  პროექტები
1979  წლიდან  ვმონაწილეობდი  მაღალი  ენერგიების   ამაჩქარებლებზე  ჩატარებულ

კვლევებში და საერთაშორისო  ექსპერიმენტების სამეცნიერო პროგრამების მომზადებაში.  ამ
სამეცნიერო პროექტებიდან გამოვყოფ რამდენიმეს:
ა)  სერპუხოვის(რუსეთი)  ამაჩქარებლის  ექსპერიმენტი  BIS-2,  რომლის  მიზანი  იყო   ახალი
ნაწილაკების (ჩარმიანი მეზონები და ბარიონები)  დაკვირვება და შესწავლა.  
ბ)  ბირთვული კვლევების  ევროპული ცენტრის  (CERN,  ჟენევა,  შვეიცარია)  დიდი ადრონულ
კოლაიდერის სამეცნიერო პროგრამის მომზადება (ექსპერიმენტი CMS).
გ)  მომავალი  წრფივი e+e- კოლაიდერის  სამეცნიერო პროგრამის   მომზადება.
დ)  ნუკლონის  სპინის  სტრუქტურის   შესწავლა  (ექსპერიმენტი  HERMES).   ეს  ექსპერიმენტი
განლაგებული იყო HERA-ამაჩქარებელზე (DESY, ჰამბურგი, გერმანია).

2005 წლიდან ვმონაწილეობ ასტრონაწილაკების ფიზიკის, კეძოდ კი მაღალი  ენერგიების
ნეიტრინული  ასტრონომიის  პროექტებში  (ANTARES,  KM3NeT  და  IceCube).  ჩემი
თანამონაწილეობით შესრულებული შრომები 2012 და 2013 წელს აღიარებული იქნა მსოფლიოს
ყველაზე  მნიშვნელოვან  სამეცნიერო  მიღწევებად.  (2012  წ  –  ჰიგსის  ნაწილაკის  აღმოჩენა
ექსპერიმენტ  CMS-ში,   2013  –  მაღალი  ენერგიების  კოსმოსური  ნეიტრინოების  რეგისტრაცია
IceCube ექსპერიმენტში)



2016 წლიდან მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტში და ფიზიკის დეპარტამენტში
ვხელმძღვანელობ  ექსპერიმენტულ  კვლევებს  ლეპტონების  ფიზიკაში.  2017  წლიდან  ვარ
საერთაშორისო  სამეცნიერო  თანამშრომლობის  KM3NeT  წევრი  და  ვხელმძღვანელობ  თსუ-ს
ჯგუფს ამ თამანშრომლობაში.   

  
სამეცნიერო  პუბლიკაციები

200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი და თანაავტორი.   შრომების  დიდი ნაწილი
გამოქვეყნებულია  საერთაშორის  სამეცნიერო  ჟურნალებში,  მათ   შორის:  Astronomy  and
Astrophysics,  Astroparticle  Physics,  Astrophysical  Journal,  European  Physical  Journal,  Nuclear
Instruments and Methods in Physics  Research,  Nuclear  Physics,  Physical  Review,  Physical  Review
Letters, Physics Letters,  Science.   

სამეცნიერო ნაშრომებიდან 196 პუბლიკაცია მოთავსებულია მაღალი ენერგიების ფიზიკის
საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში (inspirehep.net).  2018 წლის თებერვლისთვის პუბლიკაციების h-
ინდექსია 52.  ჩემი თანაავტორობით შესრულებულ 6 სტატიას აქვს 500-ზე მეტი ციტირება. 

ჩემი  რედაქციით  (პროფ.  ე.შტეფენსთან  ერთად)  გამოიცა  შრომების  კრებული  სპინის
ფიზიკაში  (”Spin structure of the nucleon”,   Springer,   ISBN-10:  1402014414)

  

სამეცნიერო   მოხსენებები
სამეცნიერო  მოხსენებები  მოიცავს  გამოსვლებს  საერთაშორისო  კონფერენციებზე   და

ექსპერიმენტების BIS-2, CMS, TESLA, HERMES, ANTARES, KM3NeT, IceCube  მიერ ჩატარებულ
საერთაშორისო  შეხვედრებზე  სხვადასხვა  ქვეყანაში,  მათ  შორის  ამერიკის  შეერთებულ
შტატებში,  გერმანიაში,  ესპანეთში,  იტალიაში,  კანადაში,  ნიდერლანდებში,   პოლონეთში,
რუსეთში,  საბერძნეთში,  საფრანგეთში, საქართველოში, სომხეთში,  შვეიცარიაში  და  შვეციაში.

როგორც   გერმანიის  ფიზიკოსთა  საზოგადოების  წევრი,  2000-2014  წლებში  ვმონა-
წილეობდი ამ საზოგადოების მიერ ჩატარებულ ყოველწლიურ კონფერენციებში.     
  

 სხვა  საქმიანობა
 მეცნიერებასა  და  განათლებასთან  დაკავშირებული  სხვა  საქმიანობა  მოიცავს
საქართველოში ჩატარებულ მრავალ სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარულ მოხსენებას და
რეგიონალური სამეცნიერო ცენტრის პროექტს (იხ. გაზეთი ”რეზონანსი”,  2004 წლის 13 იანვარი,
ჟურნალი ”გზა”, 2015 წლის 28 მაისი).
           
    
                                                                                                  რევაზ  შანიძე
                                                                                                                   თებერვალი 2018


