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სახელი გვარი: ზაზა ტოკლიკიშვილი 

დაბადების თარიღი და ადგილი: 21.03. 1969 თბილისი 

საქართველო 

მისამართი: თბილისი ფიროსმანის ქ. 28 

ტელეფონი: 595-96-05-65 

ელ.ფოსტა:zaza.toklikishvili@tsu.ge 

             zaza_tokli@yahoo.com 

განათლება: 1986 დავამთავრე საშუალო სკოლა 

                      1986-1993 ვსწავლობდი თბილისის სახელმწიფო  

                       უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე. 
აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2010 წ. 

სამუშაო გამოცდილება: 2010- დღემდე თბილისის ივანე ჯავახიშვილის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

ფაკულტეტის ფიზიკის მიმართულების ასისტენტ პროფესორი  

2000 – 2005 ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის 

ფაკულტეტის უმცროსი-მეცნიერ თანამშრომელი 

2006-2007 ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის 

დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი. 

2007-2010 ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის 

დეპარტამენტის ზოგადი ფიზიკის ლაბოლატორიის ლაბორანტი.   

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა: 

1.ლოგიკური ჩამკეტების რეალიზაცია ფოტონურ ნანოკრისტალებში და 

მულტიფეროიკულ მიმმართველ ნანოსტრუქტურებში, 

უკრაინის მეცნიერების და ტექნოლოგიების ცენტრი/თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ნომერი  6303, შესრულების დრო 

2017 წლის 1 ოქტომბერი- 2019 წლის 31 მარტი  

 

2.2015-2016 უკრაინის მეცნიერების და ტექნოლოგიების 

ცენტრი/თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, № 6084, ოპტიკური 

კომპიუტერების მოდულები ოპტიკური ნანოკრისტალური 

ტალღგამტარების ბაზაზე, მკვლევარი  

3. 2013-2015 რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი,  N AR-30/12,  

"მთლიანად ოპტიკური გამაძლიერებელი და კოდირების 

მოწყობილობები კომბინირებული ტალღგამტარების ბაზაზე" , 

მკვლევარი 

mailto:zaza.toklikishvili@tsu.ge
mailto:zaza_tokli@yahoo.com


4. 2010-2012  უკრაინის მეცნიერების და ტექნოლოგიების 

ცენტრი/თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი № 09.04 (50503)  

ოპტიკური იმპულსების მართვა ფოტონურ კრისტალებში ,მკვლევარი 

პუბლიკაციები:  

1. A. Ugulava, Z. Toklikishvili, S. Chkhaidze, Sh. Kekutia, Determination of 

magnetic characteristics of nanoparticles by low-temperature calorimetry 

methods Physica B 513 (2017) 77–81 

2. Z.Toklikishvili, L.Chotorlishvili, S.K. Mishra, S. Stagraczynski, M.Schüler, 

A.R.P. Rau and J.Berakdar, 

Entalglement dynamics of two nitrogen vacancy centers coupled by a 

nanomechanical resonator.  

J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 50 (2017) 055007 (16pp) 

3. Michael Schüler, Levan Chotorlishvili, Marius Melz, Alexander Saletsky, 

Andrey Klavsyuk, Zaza Toklikishvili, Jamal Berakdar, Jamal Berekdar, 

Functionalizing Fe adatoms on Cu(001) as a nanoelectromechanical system, 

arXiv:1706.08321v1[quant-ph] 26 Jun 2017, Submitted to:New J.Phys 

4. M. Azimi, M. Sekania,  S. K. Mishra, L. Chotorlishvili, Z. Toklikishvili, and J. 

Berakdar, Pulse and quench induced dynamical phase transition in a chiral 

multiferroic spin chain, PHYSICAL REVIEW B 94, 064423 (2016) 

5. L. Chotorlishvili, M. Azimi, S. Stagraczy´nski,  Z. Toklikishvili, M. Sch¨uler, 

and J. Berakdar, Superadiabatic quantum heat engine with a multiferroic working 

medium, PHYSICAL REVIEW E 94, 032116 (2016) 

6. L. Chotorlishvili, Z.Toklikishvili,  S.R.Etesami, V.K.Dugaev, J.Barnaś,  J. 

Berakdar, Magnon-driven longitudinal spin Seebeck effect in FN |and NFN | 

|structures: Role of asymmetric in-plane magnetic anisotropy, Journal of Magnetism 

and Magnetic Materials 396 (2015) 254-262 

 

ენების ცოდნა: 

ქართული: მშობლიური 

რუსული: კარგად 

ინგლისური: კარგად 

 

სამეცნიერო ინტერესები: 

არაწრფივი ფიზიკა, ქაოსის თეორია, სტატისტიკური ფიზიკა, 

მაგნეტიზმი, ქვანტური ინფორმაციის თეორია და ქვანტური ოპტიკა 


