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განათლება


უმაღლესი. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. სამშენებლო
ფაკულტეტი. თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია. ინჟინერ მშენებლის
კვალიფიკაცია. ჩაირიცხა 1965 წელს, დაამთავრა 1970 წელს.

 დოქტორის აკადემიური ხარისხი. . ბაუმანის სახელობის მოსკოვის
სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი. ვ.კუჩერენკოს სახელობის
სამშენებლო კონსტრუქციების ცენტრალური სამეცნიერო კვლევითი
ინსტიტუტი. სამშენებლო მექანიკა,01.02.03 1985წ.მაღლი

სამუშაო გამოცდილება












2014-დან დღემდე ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
მშენებლობის მიმართულება. ასოცირებული პროფესორი
2010-2014. ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მშენებლობის
მიმართულება. ასოცირებული პროფესორი
2006-2010. ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მშენებლობის
მიმართულება. ასოცირებული-პროფესორი
1989-2006. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. დოცენტი
1985-1988. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, უფროსი
მასწავლებელი
1975-1981. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ასისტენტი
1973-1975. საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს N7 ტრესტის
ჩორდის სამშენებლო სამმართველო. საწარმოო-ტექნიკური განყოფილების
უფროსის მოადგილე.
1972-1973. საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს N7 ტრესტის
ჩორდის სამშენებლო სამმართველო. სამუშაოთა მწარმოებელი.
1970-1972. სახელმწიფო საპროექტო ინსტიტუტი "საქსახპროექტი"×
ინჟინერი.
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კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), სხვა
პროგრამები: Corel, Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო
პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome
სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)
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Н.Д.Цирекидзе. Напряженно-деформированное состояние мягкой оболочки
пневмоопалубки в виде сферического сегмента. Труды международной конференции
"некласические задачи механики", том I , Кутаиси, 2007 стр.259-263
Н.Цирекидзе. Локальное нагружение мягкой оболочки цилиндрической пневмоопалубки.
Периодический научный журнал Новация №4, 2009, стр.69-72
ცირეკიძე ნ.დ. პნევმატური სამშენებლო კონსტრუქციების გაანგარიშება მე-2
საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“, შრომათა
კრებული,ქუთაისი, 2012, გვ.263-267
ცირეკიძე ნ. „პნევმატური სამშენებლო კონსტრუქციების წარსული, აწყმო და
მომავალი“, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ხანძთა“, ქუთაისი-თბილისი , 2014,
166-169
ცირეკიძე ნ. ცილინდრული რბილი გარსი, რომელზეც მოქმედებენ: ნორმალური
წნევა, ღერძული ძალვები და მგრეხავი მომენტები. პერიოდული სამეცნიერო
ჟურნალი ,, გონი“. 2015. №3. გვ.107-108.
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Н.Д.Цирекидзе. Напряженно-деформированное состояние
мягкой оболочки пневмоопалубки в виде сферического
сегмента. Труды международной конференции "некласические
задачи механики", том I , Кутаиси, 2007 стр.259-263
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ცირეკიძე ნ.დ. პნევმატური სამშენებლო კონსტრუქციების
გაანგარიშება მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის
არაკლასიკური ამოცანები“, შრომათა კრებული,ქუთაისი,
2012, გვ.263-267

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო
ტექნიკური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჯილდოები / სტიპენდიები

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია
1978 წელს შრომით სემესტრში აქტიური მონაწილეობისა და ორგანიზატორული მუშაობის მაღალ დონეზე
დაყენებისათვის გამოეცხადა მადლობა.ბრ 2-15.11.9.78.
1980 წელს ნაყოფიერი შრომისა და აქტიური საზოგადოებრივი საქმიანობისათვის გამოეცხადა მადლობა. ბრ.4273. 29.4.80.

