
Curriculum Vitae     

 

გვარი: კერესელიძე 

სახელი: თამაზ 

მისამართი: თარხნიშვილის 28ა, ბინა 10, 0179 თბილისი, საქართველო   

სახლის ტელეფონო: (+99532) 2916486, მობილური ტელეფონი: (+99532) 577424776 

დაწესებულების მისამართი: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჭავჭავაძის 3, 0179 თბილისი, 

საქარათველო  

ტელეფონი: (+99532) 2 22 11 01 215 

ელექტრონული ფოსტა:  < tamaz.kereselidze@tsu.ge >   <tkeres@hotmail.com> 

 

დაბადების თარიღი და ადგილი:  24 მაისი 1946 წელი, თბილისი, საქართველო  

ნაციონალობა: ქართველი 

 

ამჟამინდელი თანამდებობა: პროფესორი, ატომის და ატომბირთვის კათედრის გამგე 

1975-1981 თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის ბირთვული ფიზიკის კათედრის უმცროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი 

1981-1993 თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის ბირთვული ფიზიკის კათედრის უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი 

1993-2003 ატომურ-მოლეკულური ფიზიკის ლაბორატორიასთან არსებული ატომური დაჯახებების 

თეორიული განყოფილების გამგე   

2003-2006 ატომურ-მოლეკულური ფიზიკის ლაბორატორიის გამგე  

2006- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი 

 

განათლება: 1965-1971 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის  სტუდენტი  

1972-74 მოსკოვის კურჩატოვის სახელობი ატომური ენერგიის ინსტიტუტის ასპირანტი 

 

სამეცნიერო ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (1977 წლის აპრილი, მოსკოვის 

კურჩატოვის სახელობი ატომური ენერგიის ინსტიტუტი)    

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი(1993 წლის მარტი, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი)   

 

მიღებული ჯილდოები და გრანტები:  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯილდო -1990, 

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ჯილდო (მეცნიერთა ჯგუფთან ერთად)-1991, 

mailto:tkeres@hotmail.com


ივანე ჯავახიშვილის ფორუმში გამარჯვებული - 2016  

 

საქართველოს მეცნიერების და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული სპეციალური 

პროგრამა 1998-2000, 

INTAS- ის გრანტი N99-00039, 2000-2002, 

INTAS-ის გრანტი N99-01326, 2000-2003, 

NATO-ს რეინტეგრაციის გრანტი PDD (CP)-(FEL.RIG 980760), 2004-2006, 

INTAS-ის სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკების თანამშრომლობის გრანტი ID 9441, 2007-2008,  

უკრაინის მეცნიერების და ტექნოლოგიების ცენტრი და რუსთაველის ნაციონალური სამეცნიერო 

ფონდის გრანტი DI/27/6-265/13, 2012-2014  

რუსთაველის ნაციონალური სამეცნიერო ფონდის გრანტი DI/27/6-265/13, 2014-2016, 

უკრაინის მეცნიერების და ტექნოლოგიების ცენტრი და რუსთაველის ნაციონალური სამეცნიერო 

ფონდის გრანტი 6207, 2016-2018  

 

სამეცნიერო მოღვაწეობის არე: ატომური და მოლეკულური ფიზიკა, ატომურ დაჯახებათა თეორია, 

ნანონაწილაკების ფიზიკა  

 

წაკითხული სასწავლო კურსები: თეორიული მექანიკა, კვანტური მექანიკა, ატომურ დაჯახებათა 

თეორია, კვანტური ქიმია 

  

ბოლო 5 წელს გამოქვეყნებული შრომები: 
 
1. Tamaz Kereselidze, Tamar Tchelidze, Alexander Devdariani, “Discontinuity of dipole-moment matrix 
    elements in ellipsoidally shaped nanoparticles and profiles of spectral lines”, Opto-Electronics Review, (2018) 
2. Tamaz Kereselidze, Tamar Tchelidze, Alexander Devdariani, “Interband optical transitions in ellipsoidal 
shaped 
    nanoparticles”, Physica B 511, 36-41 (2017)  
3. Tamaz Kereselidze, George Chkadua and J. F. Ogilvie, “Application of Heun’s confluent equation for the 
    solution of the hydrogen atom problem”, GESJ: PHYSICS, No 2(16), 44-569 (2016) 
4. Tamaz Kereselidze, Tamar Tchelidze, Teimuraz Nadareishvili, Roman Ya. Kezerashvili, 
     “Energy spectra of a particle confined in a finite ellipsoidal shaped potential well”, Physica E (2016) 
5. Tamaz Kereselidze, George Chkadua and J. F. Ogilvie, “Derivation, properties and application of 
    Coulomb Sturmians defined in spheroidal coordinates”, Molecular Physics, (2016)   
6. Tamaz Kereselidze, George Chkadua and Pierre Defrance, “Coulomb Sturmians and their application  
    for diatomic molecular calculations”, Molecular Physics, 113, 3471-3479 (2015)  
7. Tamaz Kereselidze, Tamar Tchelidze and Roman Ya. Kezerashvili, “Energy levels of a particle  
    confined in an ellipsoidal potential well”, Physica E 68, 65-71 (2015) 
8. Tamar Tchelidze, Tamaz Kereselidze and Teimuraz Nadareishvili, “Perspectives of enhancement of  
     p-type conductivity in ZnO nanowires”, Thin Solid Films, 594, 328-332 (2015) 
9. Tamar Tchelidze, Tamaz Kereselidze and Teimuraz Nadareishvili, “Effects of Coulomb Impurity in 
    Semiconductor Nanowire”, MRS Proceedings, 1659, 199 (2014)    
10. T. Kereselidze and Z. S. Machavariani, “Application of variational principle to scattering problems”,  
    Journal of Mathematical Sciences, v. 195, issue 4, pp. 473-480 (2013) 
 
 



საერთაშორისო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა: 
  
International Conference on Photonic, Atomic and Molecular Collisions (ICPEAC), Santa Fe, USA, 
(2001) 
International Conference on Photonic, Atomic and Molecular Collisions (ICPEAC), Stockholm, 
Sweden, (2003)  
International Conference on Photonic, Atomic and Molecular Collisions (ICPEAC), Freiburg, 
Germany, (2007) 
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces, 
Paris, France, (2008).   
International Conference on Photonic, Atomic and Molecular Collisions (ICPEAC), Belfast, UK,  
(2011) 
Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology (GADEST), Lopota, Georgia,  
(2017)   
   


