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აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა- მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი 
 

  სამუშაო გამოცდილება: 
 

 2022 წლიდან საქართველოს ე.ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისა და სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი(ქართული და ინგლისურენოვანი) ასტრონომიის  

სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი 

 2021 წლიდან  სამცხე-ხავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური  საბჭოს წევრი 

 2020 წლიდან - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტი 

 2019 წლიდან - აზერბაიჯანის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის სადისერტაციო საბჭოს წევრი. 

 2019  წლიდან - აზერბაიჯანის ასტრონომიული ჟურნალის,,Astronomical Journal of Azerbaij  an". 

სარედაქციო საბჭოს წევრი. 

 2016-დან   საერთაშორისო   სამეცნიერო   ჟურნალის   ,,Astronomy   &   Astrophysics   (Caucasus)   ‘’ რედაქტორი. 

    2014 - დან ასტრონომიის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი. 

 2009-დან   საქართველოს   საბუნებისმეტყველო   მეცნიერებათა   აკადემიის   ნამდვილი   წევრი, 

აკადემიკოსი. 

 2009-დან    მათემატიკის    მასწავლებელთა    აკრედიტებული    საგანმანათლებლო    პროგრამის 

ხელმძღვანელი (ამ პროგრამის ფარგლებში უკვე 300-ზე მეტმა პედაგოგმა აიმაღლა კვალიფიკაცია და მიიღო 

სათანადო სერთიფიკატები). 

 2008  –დან  მათემატიკის  მომავალ  მასწავლებელთა  განათლების  საერთაშორისო  კვლევების 

კოორდინატორი საქართველოში (ამ ეგიდით პერიოდულად მოწმდება რესპუბლიკაში მათემატიკის 

მასწავლებელთა მომზადების დონე და რაოდენობა). 

    2008 - დან       პროფესორი. 

 1992-წელის   შემოდგომაზე   ჩამოაყალიბა   (მიიღო   აქტიური   მონაწილეობა   ჩამოყალიბებაში) თსუ 

მესხეთის ფილიალში მათემატიკა_ასტრონომიის ფაკულტეტი,რომელსაც ხელმძღვანელობდა  1992  –  2005  

წლებში  (2015  წლამდე  ფაკულტეტმა  გამოუშვა  200  -  ზე მეტი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი - 

მათემატიკა-ასტრონომიის მიმართულებით, მათ შორის   10-მდე   კურსდამთავრებული   არის   მკვლევარი   

აკადემიკოს   ე.ხარაძის ეროვნულ  ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში,  
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       40-ზე  მეტმა  გაიარა  მაგისტრატურის  სრული კურსი,  მათ                      შორის  ოთხმა  დაიცვა  
სადოქტორო  დისერტაცია, ფაკულტეტზე ამჟამადაც სწავლობენ  მაგისტრები და დოქტორანტები ). 
    1999-2006,  თსუ მესხეთის ფილიალი, დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში 

 1995  -  დღემდე,  საერთაშორისო  ასტრონომიული  საზოგადოებისა  და  საქართველოს 

მათემატიკოსთა კავშირის წევრი. 

 1991   -   დღემდე,   თსუ   ახალციხის   ფილიალში   (მის   სახელმონაცვლე    სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტში)  კითხულობს  ლექციების  კურსს  (სწავლების  სამივე საფეხურზე). 

2004 -2019 წლებში 9 -ჯერ მოიპოვა გრანტი, როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივი, გამოაქვეყნა 90 - 

ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, უმეტესწილად მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო ჟურნალებში. 
 

განათლება: 
 
 

    2006 - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი 

 2005 _ კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში 

თანამედროვე მეთოდებით 

    1990 - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 

    1975-1979 თსუ მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის ასპირანტი 

    1967-1972 თსუ მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის სტუდენტი 
 
 
 

სამეცნიერონაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: 
2011  წლიდან მხოლოდ მაღალრეიტინგულ  სამეცნიერო ჟურნალებში  გამოქვეყნებული  შრომები: 

(ციტირების ინდექსია 531 ხოლო ხირშის ინდექსი H=10;  თერთმეტი  სამეცნიერო  შრომის IF > 5)   

 

*Malasidze  G.A, Salukvadze G.N., Chigladze R.A., (2011) ,,Some models with three isolating integrals of 

motion” Astrophysics, Volume 54, Issue 2, pp.269-276 (https://link.springer.com/article/10.1007/s10511-011-

9177-6I, IF= 0.39). ( დაიბეჭდა  სომხეთის რესპუბლიკაში). 

*Vercellone S., Striani, E., Vittorini V., ..., Chigladze R., et al. (2011),,The brightest gamma-ray fiaring blazar 

in the sky: AGILE and multi-wavelength observations of 3C 454.3 during November 2010. The Astrophysical 

Journal Letters, Volume 736, Issue 2, article id. L38, 8 pp. (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2041-

8205/736/2/L382011, IF=6.73). ( დაიბეჭდა  ა.შ.შ.)   
*Chigladze R., (2012) Electropolarimetric study of Jupiter’s Galilean satellites, Bulletin of the Georgian National 
Academy of  Sciences  vol. 6,96-98 
*Jorstad S., Marcher A., Smith P., ..., Chigladze R., et al. (2013) ,,A Tight Connection between Gamma-Ray 

Outbursts and Parsec-scale Jet Activity in the Quasar 3C 454”, The Astrophysical Journal, Volume 773, Issue 2, 
article id. 147, 27 pp. (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/773/2/147, IF=6.73).                            

( დაიბეჭდა  ა.შ.შ.)   
*Bhatta G., Webb J. R., Hollingsworth H., ..., Chigladze R., et al. (2013) ,,The 72-hour WEBT Microvariability 

Observation of Blazar S5 0716+714 in 2009” ,  Astronomy & Astrophysics Volume  558, id.A92, 10 pp. 
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(https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2013/10/aa20236-12/aa20236-12.html, IF=5.08). ( 

დაიბეჭდა  ა.შ.შ.)   
 

*Malasidze G.A, Salukvadze G.N., Chigladze R., (2014) ,,Gravitational impact as a  possible factor in the 

structural evolution of the globular Star clusters in Galaxy” Astrophysics Volume 57, Issue 1, pp.70-76 

(https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10511-014-9315-z, 
 

(IF=0.56, დაიბეჭდა  სომხეთის რესპუბლიკაში). 
 

*Aleksic J., Ansoldi S., Antonelli L. A., ..., Chigladze R., et al. (2014) ,,MAGIC gamma-ray and multifrequency 

observations of flat spectrum radio quasar PKS 1510-089 in early 2012”, Astronomy & Astrophysics, Volume 
569, id. A46, 21 pp. (https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2014/09/aa23484-14/aa23484-14.html ,( IF=6.733). 

გამოვიდა ა.შ.შ. 

* Raiteri,C,..,Chigladze,R,,and 59,,Multiband optical variability of the blazar OJ 287 during its outbursts in 2015-

2016’’MNRAS 2015, 454…353R. (Impact factor: 5.234 ).გამოვიდა ა.შ.შ. 

 
*Raiteri C., Stamerra, A., Villata M., ..., Chigladze R., et al. (2015) ,,The WEBT campaign on the BL Lac object 

PG 1553+113 in 2013. An analysis of the enigmatic synchrotron emission”, Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society, Volume 454, Issue 1, pp. 353-367, 
(https://academic.oup.com/mnras/article/454/1/353/1119674, (IF=5.107). გამოვიდა ა.შ.შ. 

*Gupta A.,  Agarwal A., Mishra Alka., … Chigladze R .,  et al. (2017) ,,Multiband optical variability of the 

blazar OJ 287 during its outbursts in 2015-2016”,  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 

465, Issue 4, p.4423-4433 (https://academic.oup.com/mnras/article/465/4/4423/2568843,( IF=5.234). გამოვიდა 

ა.შ.შ. 

*Ahnen M., Ansoldi S., Antonelli L. A., ..., Chigladze R., et al. (2017), “Multi-band variability studies and 

novel broadband SED modeling of Mrk 501in 2009”,  Astronomy & Astrophysics Volume 603, id.A31, 30 pp., 
(https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2017/07/aa29540-16/aa29540-16.html, (IF=6.77). გამოვიდა ა.შ.შ. 

*Sikharulidze M., Chigladze R., Khutsishvili D., et al. (2017) “Physical Processes in the "Feet" of Solar 

Prominences”,  Astrophysics, Volume 60, Issue 3, pp.401-407  
(https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10511-017-9493-6, (IF=0.56). ( დაიბეჭდა  სომხეთის 

რესპუბლიკაში). 

*Sikharulidze, Maya; Chigladze, Revaz; Khutsishvili, David; Kvernadze, Teimuraz; Khutsishvili, Eldar,,The 

rotation of solar prominences in hydrogen lines” Astronomy & Astrophysics (Caucasus).II.,2017. 24. 

 

*Shevchenko, Vasilj; Mikhalchenko, Olga; Slyusarev, Ivan; Khramtsov, Vlad; Chigladze, Revaz ,, New 

Observations of Variable Stars at the Astronomical Institute of Karazin Kharkiv National University’’ 

Astronomy & Astrophysics (Caucasus). 3.,2018. 38. 

*Ahnen M., Ansoldi S., Antonelli L. A., ..., Chigladze R., et al. (2018), „Extreme HBL behavior of Markarian 

501 during 2012“,  Astronomy & Astrophysics, Volume 620, id.A181, 23 pp. 
(https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2018/12/aa33704-18/aa33704-18.html, (IF=6.68). გამოვიდა ა.შ.შ. 

 

*Chigladze,R.,Kvaratskhelia,O., Kimeridze,G., Ivanidze,R., Gigolashvili,SH A Hypothesis about Jupipiter’s 

Galilian Setellites, Astronomy & Astrophysics (Caucasus). IV., 2019,16-26. 

 

https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2013/10/aa20236-12/aa20236-12.html
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10511-014-9315-z
https://academic.oup.com/mnras/article/454/1/353/1119674
https://academic.oup.com/mnras/article/465/4/4423/2568843
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https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Khutsishvili%2C+David%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Kvernadze%2C+Teimuraz%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Khutsishvili%2C+Eldar%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Shevchenko%2C+Vasilj%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Mikhalchenko%2C+Olga%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Slyusarev%2C+Ivan%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Khramtsov%2C+Vlad%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Chigladze%2C+Revaz%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2018/12/aa33704-18/aa33704-18.html


*Kvaratskhelia,O., Chigladze R., Kimeridze G., Ivanidze R., Gigolashvili S. H. (2019) ,,Multiparameter Atlas of 

the Moon”  მონოგრაფია ინგლისურ ენაზე, 179 გვ., Tbilisi 

*Pandey A., Gupta A., Kurtanidze S., …, Chigladze R.,  et al. (2020), “Optical Variability of TeV Blazar 1ES 

0806+524 on Diverse Timescales”, The Astrophysical Journal, Volume 890, Issue 1, id.72, 11 pp. 

(https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ab698e , (IF= 5.580). გამოვიდა ა.შ.შ. 

*Acciari V., Ansoldi S., Antonelli L. A., ..., Chigladze R., et al. (2020), “Unraveling the Complex Behavior of 

Mrk 421 with Simultaneous X-Ray and VHE Observations during an Extreme Flaring Activity in 2013 April 

15”, The Astrophysical Journal Supplement Series, Volume 248, Issue 2, id.29, 
(https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/ab89b5, (IF=6.72). გამოვიდა ა.შ.შ. 
*Acciari, V. A. ; Ansoldi, S. ; Antonelli, L. A;  Chigladze, R. A.,…,VizieR Online Data Catalog: Simultaneous 

X-ray & gamma obs. of Mrk421 in 2013 (Acciari+, 2020)VizieR On-line Data Catalog: J/ApJS/248/29. 

Originally published in: 2020ApJS..248...29A, Pub Date: November 2020. ( დაიბეჭდა  ა.შ.შ.).  
* Acciari, V., ..Chigladze R,  and 237., Unravelling the complex behavior of Mrk 421 with simultaneous X-ray 

and VHE observations during an extreme flaring activity in April 2013, 2020. arXiv 200108678M  2020/01.                        

( დაიბეჭდა  ა.შ.შ.)   
*   Chigladze, R. A. Polarimetric Investigations of the Moon and Planets at Abastumani Astrophysical 

Observatory. Azerbaijani Astronomical Journal, vol.15, no. 2, p.138-141. ( დაიბეჭდა  აზერბაიჯანში). 

* Acciari, V. A. ;Ansoldi, S. ;Antonelli, Chigladze, R. A.,…,Investigation of the correlation patterns and the 

Compton dominance variability of Mrk 421 in 2017. Astronomy & Astrophysics, Volume 655, 

id.A89, 36 pp.Pub Date: November 2021. Impact factor: 5.802). (გამოვიდა ა.შ.შ.). 

*Acciari, V. A.;  Ansoldi, S.,.., Chigladze, R. A., Nline Data Catalog: Mrk421 multi-  instrument observations in 

2017 (Acciari+, 2021). VizieR OizieR On-line Data Catalog: J/A+A/655/A89. Originally published in: 

2021A&A...655A..89M; 2021A&A...655A..89A. Pub Date:  August 2021.   ( დაიბეჭდა  ა.შ.შ.). 

*Abe, H. ;Abe, S. ;Acciari, V. A.  Chigladze, R. A., Multi-messenger characterization of Mrk 501 during 

historically low X-ray and $\gamma$-ray activity. Publication:  eprint arXiv:2210.02547.  Pub Date:October 

2022,  ( დაიბეჭდა  ა.შ.შ.). 

#  გამოქვეყნებული  მაქვს ასევე ორი მონოგრაფია : 1. „მზის სისტემის პლანეტებისა და  
თანამგზავრების თანამედროვე გამოკვლევა“ (თსუ გამომცმლობა. 2007 წ., რუსულ  ენაზე);   
2. „მთვარის    მრავალპარამეტრიანი    პოლარიმეტრული ატლასი“, თბილისი 2019 წელი( ინგლისურ 
უნაზე).

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/ab89b5
https://ui.adsabs.harvard.edu/search/q=author:%22Acciari%2C+V.+A.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/search/q=author:%22Ansoldi%2C+S.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/search/q=author:%22Acciari%2C+V.+A.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/search/q=author:%22Ansoldi%2C+S.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/search/q=author:%22Antonelli%2C+L.+A.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/search/q=author:%22Abe%2C+H.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
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