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საკონტაქტო ინფორმაცია: 
გიორგი ვეშაპიძე
რჩეულიშვილის ქუჩა, მე-2 კორპუსი, ბინა #11, თბილისი
სახლი: +995 (32) 2290992
მობილური: +995 599  452834
giorgi.veshapidze@iliauni.edu.ge

განათლება: 
2000 - 2003 სადოქტორო კურსი ფიზიკაში. ფიზიკის 

ფაკულტეტი, ტოკიოს მეტროპოლიტან უნივერსიტეტი.

1997 - 1999 სამაგისტრო კურსი თეორიულ ფიზიკაში. ფიზიკის
ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

1993 - 1997 საბაკალავრო კურსი ფიზიკაში, მათემატიკასა და
კომპიუტერულ მეცნიერებებში. ფიზიკის ფაკულტეტი, თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ხარისხები: 
სექტემბერი, 2004 - დოქტორი (მიმართულება: ფიზიკური 

ქიმია), ტოკიოს მეტროპოლიტან უნივერსიტეტი. 
ნაშრომის სათაური: მრავალჯერად დამუხტული ბენზოლის, 
დაჯახებით გამოწვეული დისოციაციის პოზიციურად მგრძნობიარე 
ფრენის დროითი შესწავლა. 

ივნისი, 1999 - მაგისტრი (მიმართულება: თეორიული ფიზიკა),
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
ნაშრომის სათაური: ველის კვანტური თეორია ნულ-სიბრტყეზე. 

ივნისი, 1997 - ბაკალავრი (მიმართულება: ფიზიკა), 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

  
სამუშაო გამოცდილება: 

ივნისი, 2012 - დღემდე ასოცირებული პროფესორი 
ექსპერიმენტული ფიზიკის მიმართულებით, საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი.

აპრილი, 2011 – ივნისი, 2012  მკვლევარი, აბასთუმნის 
ასტროფიზიკური ობსერვატორია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
აღწერა: ატმოსფეროს კვლევა LIDAR-ითა და სხვა ოპტიკური 
მეთოდებით. 



ნოემბერი,  2008  -  მარტი,  2011 JSPS-ის (მეცნიერების
განვითარების  იაპონური  საზოგადოება)  მკვლევარი,  მოლეკულური
მეცნიერების ინსტიტუტი, იაპონიის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ეროვნული ინსტიტუტი. 
აღწერა:  რუბიდიუმის  ატომთა  ლაზერული  გაცივება  და  ჩაჭერა
მაგნიტო-ოპტიკურ  ჩამჭერში  (MOT).  MOT-ის  ტემპერატურის  და
სიმკვრივის  გაზომვა.  ჩამჭერის  დანაკარგთა  სპექტროსკოპია
რუბიდიუმის  MOT-ში. ფოტო-ასოცირებული  Rb2 მოლეკულის
რეზონანსით  გაძლიერებული  მრავალ-ფოტონიანი  იონიზაცია
ძირითადი  მდგომარეობიდან.  ფორმირებული  ულტრა-სწრაფი
ლაზერით  ულტრა-ცივი  Rb  MOT-ის  ფოტო-ასოციაციური  იონიზაცია.
მოლეკულის  ბირთვული  ტალღური  პაკეტის  დინამიკის
ულტრა-სწრაფი  „პამპ-პროუბ“  შესწავლა.  ფორმირებული
ულტრა-სწრაფი ლაზერის იმპულსებით ფოტო-ასოციაციის  პროცესის
კოჰერენტული  კონტროლი.  მონაცემთა  აღების  სისტემის  დაგეგმვა,
აწყობა და გამართვა.

ოქტომბერი,  2005  -  ივლისი,  2008 მკვლევარი,  ჯ.  რ.
მაკდონალდის  ლაბორატორია,  ფიზიკის  ფაკულტეტიტი,  კანზასის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
აღწერა:  რუბიდიუმის  ატომთა  ლაზერული  გაცივება  და  ჩაჭერა.
უწყვეტი  ფოტო-ასოციაციური  იონიზაცია  ულტრაცივი  Rb-ის  MOT-ში.
ფოტო-ასოციაციური  იონიზაცია  ცივი  Rb-ის  MOT-ში,  ფორმირებული
ულტრა-სწრაფი  ლაზერის  იმპულსის  საჭუალებით.  აღგზნებული
მდგომარეობის წილის გაზომვა MOT-ში, უკუცემული იონის იმპულსის
სპექტროსკოპიით  საშუალებით.  აღგზნებული  მდგომარეობის
პოპულაციის  დინამიკაზე  დაკვირვება  MOT-ში  STIRAP-ის
(სტიმულირებული  რამანის  ადიაბატური  გადასვლა)  დროს.  ასევე
ავაწყვე  კონტროლირებად  სიხშირიანი,  გარე  რეზონატორიანი
დიოდური ლაზერი (ECDL) და საღებავებიანი ლაზერი.
 

სექტემბერი,  2004  -  სექტემბერი,  2005
მეცნიერ-თანამშრომელი,  ატომურ-მოლეკულური  პროცესების
სპექტროსკოპიის  ლაბორატორია,  ფიზიკის  ფაკულტეტი,  თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
აღწერა:  ტუტე  მეტალთა  იონების  ენერგიის  დეფექტის
სპექტროსკოპია.

აგვისტო,  2003  -  ივლისი,  2004 მკვლევარი,  ქიმიის
დეპარტამენტი,  მეცნიერების  ფაკულტეტი,  ტოკიოს  მეტროპოლიტან
უნივერსიტეტი.



აღწერა:  „დიდ“  მოლეკულათა  კულონური  აფეთქების  იმიჯინგი.
უკუცემული იონების იმპულსის ახალი ტიპის სპექტრომეტრის დიზაინი
და  აწყობა.  ექსპერიმენტის  კომპიუტერული  უზრუნველყოფა
(მონაცემთა  აღება,  დამუშავება).  კულონური  აფეთქების  იმიჯინგის
ექსპერიმენტის კომპიუტერული სიმულაცია მონტე-კარლოს მეთოდით.

პუბლიკაციები: 

1. G. Veshapidze  , J.-Y. Bang, C. W. Fehrenbach, H. Nguyen, and B. D. 
DePaola: “Model-Free Measurement of the Excited-State Fraction in a 85Rb 
Magneto-Optical Trap”, Phys. Rev. A. Vol. 91 (2015) p. 053423

2. H. U. Jang, B. Lomsadze, M. L. Trachy, G. Veshapidze, C. W. Fehrenbach 
and B. D. DePaola: “Interaction of a finite train of short pulses with an atomic
ladder system”, Phys. Rev. A. Vol. 82 (2010) p. 043424

3. G. Veshapidze  , M. L. Trachy, H. U. Jang, C. W. Fehrenbach, and B. D. 
DePaola: “Pathway for Two-Color Photoassociative Ionization with Ultrafast 
Optical Pulses in a Rb MOT”, Phys. Rev. A Vol. 76 (2007) p. 051401(R)

4. H. I Jang, J. Blieck, G. Veshapidze, M. Tracy, B. D. DePaola: “An 
Auto-incrementing nanosecond delay circuit”, Review of Scientific 
Instruments, Vol. 78, pp. 094702-1 – 094702-4, September, 2007

5. M. L. Trachy, G. Veshapidze, M. H. Shah, H. U. Jang, and B. D. DePaola: 
“Photoassociation in Cold Atoms via Ladder Excitation”, Phys. Rev. Lett. 
Vol. 99 (2007) p. 043003

6. M. A. Gearba, H. A. Camp, M. L. Trachy, G. Veshapidze M. H. Shah, H. U. 
Jang, and B. D. DePaola: “Measurement of Population Dynamics in 
STIRAP”, Phys. Rev. A Vol. 76 (2007) p. 013406

7. M. H. Shah, H. A. Camp, M. L. Trachy, G. Veshapidze, M. A. Gearba, and B.
D. DePaola: “Model-independent measurement of the excited fraction in a 
magneto-optical trap”, Phys. Rev. A Vol. 75 (2007) p. 053418

8. G. Veshapidze  , M. L. Trachy, M. H. Shah, and B. D. DePaola: “Reducing the 
uncertainty in laser beam size measurement with scanning edge method”, 
Applied Optics Vol. 45 (2006) p. 8197

9. G. Veshapidze  , H. Shiromaru, Y. Achiba and N. Kobayashi: “Double 
ionization and dissociation of benzene-d6 induced by collision with H+ and 
Ar8+”, International Journal of Mass Spectrometry Vol. 239 (2004) p. 27

10. M. Nomura, G. Veshapidze, H. Shiromaru, Y. Achiba and N. Kobayashi: 
“Structure-sensitive dissociation scheme for three isomers of 
difluorobenzene”, International Journal of Mass Spectrometry Vol. 235 
(2004) p. 43

11. G. Veshapidze  , M. Nomura, T. Nishide, F. A. Rajgara, H. Shiromaru, Y. 
Achiba and N. Kobayashi: “Coplanar dissociation of ethylene and benzene by
collision with Ar8+”, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. Vol. 37 (2004) p.2969



12. G. Veshapidze  , T. Nishide, H. Shiromaru, N. Kobayashi, and T. Mizogawa: 
“A Time- and Position-Sensitive Detector using a Resistive Film Anode 
Combined with a ‘Modified backgammon with Weighted Capacitors’ 
Readout Pad”, Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 41 (2002) p. 871

 პროექტები:
„საუნივერსიტეტო ნანოსატელიტი – სატელიტური ტექნოლოგიების 
განვითარება საქართველოში”. დაფინანსებულია შოთა რუსტაველის 
სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. ხელშეკრულება 
AR/232/4-110/14

„მიწისზედა სადგური და მისიის კონტროლის ცენტრი საუნივერსიტეტო
ნანოსატელიტებთან კომუნიკაციისთვის“. დაფინანსებულია შოთა 
რუსტაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. 
ხელშეკრულება AR/341/4-160/12

მოხსენებები:
DAMOP 2014, Madison, Wisconsin, US (2014)
საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველ მეცნიერთა საერთაშორისო 
ფორუმი, თბილისი (2012).
1st ACTRIS WP2/WP20 workshop. Garmisch-Partenkirchen, Germany (2011)
საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველ მეცნიერთა საერთაშორისო 
ფორუმი, თბილისი (2011).
საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველ მეცნიერთა საერთაშორისო 
ფორუმი, თბილისი (2010).
International Workshop on Coherence in Ultracold Molecular Physics, Vancouver, 
Canada (2010)
4th Asian CORE Program Winter School, Seul, Korea (2009) 
Annual Meeting of Molecular Science, Nagoya, Japan (2009) 
DAMOP 2008, State College, Pennsylvania, US (2008)
ISIAC 2007, Agios Nikolaos, Crete, Greece (Invited Talk). (2007)
Gordon Research Conference, Newport, Rhode Island, US (2007)
DAMOP 2006, Knoxville, Tennessee, US (2006)
5th Asian International Seminar for atomic and Molecular Physics, Nara, Japan 
(2002)
XXII ICPEAC, Santa Fe, New Mexico, US (2001)

უნარები: 
   •       LIDAR-ი.

•       მაგნიტო-ოპტიკური ჩამჭერები.
•       ოპტიკა, არაწრფივი ოპტიკა, ულტრა-სწრაფი ოპტიკა, 
ულტრასწრაფი ოპტიკური იმპულსის ფორმირება (shaping) და 
დიაგნოსტირება.



•       ვაკუუმური ტექნიკა.
•       უკუცემულ იონთა იმპულსის სპექტროსკოპია.
•       პოზიციურად მგრძნობიარე დეტექტორთა აწყობა და 
მოპყრობა.
•       დეტექტორის სიგნალის დამუშავებისა და მონაცემთა აღების 
აპარატურა.
•       ულტრა-სწრაფი, დიოდური და საღებავებიანი ლაზერები.
•       ზეფაქიზი სპექტროსკოპია.
•       საშუალო სირთულის ელექტრონული მოწყობილობების 
დიზაინი და აწყობა.
•       გარე რეზონატორიანი დიოდური ლაზერის (ECDL) აწყობა და 
გამართვა.
•       პროგრამირება: C, C++, R, Python, Visual Basic, 
Mathematica, Matlab, Igor Pro, SimIon. 

ენები: 
ქართული – მშობლიური, ინგლისური – თავისუფლად, იაპონური

– კარგად, რუსული - თავისუფლად.


