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ISI – International Scientific Indexing  
ISSN – International Standard Serial Number 
issuu – Electronic publishing platform founded in 2006 
JEL – Journal of Economic Literature 
J-Gate – an electronic gateway to global e-journal literature 
JIF – Journal Impact Factor 
MathSciNet – Mathematical Sciences Network 
MEDLINE – National Library of Medicine's (NLM)  
mEDRA – the multilingual European Registration Agency of DOI 
MIAR – Information Matrix for the Analysis of Journals 
MR – Mathematical Reviews 
OAJI – Open Academic Journals Index 
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RePEc – Research Papers in Economics 
RG – Research Gate  
SCIE – Citation Index Expended 
SIS – Scientific Indexing Services 
WorldCat – World Catalog 
WoS – Web of Science 
zbMATH – Zentralblatt MATH 
РИНЦ – Российский Индекс Научного Цитирования 
ქრჟ – ქართული რეფერატული ჟურნალი (მონაცემთა ბაზა) 

 

http://www.repec.org/
http://www.repec.org/
https://zbmath.org/
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განმარტებები 

 
ცნობარში მოცემულია აქტიური პერიოდული გამოცემები, 
რომელთა ISSN რეგისტრირებულია საქართველოს 
ეროვნულ ცენტრში და დადასტურებულია ISSN 
საერთაშორისო ცენტრის მიერ; 

ცნობარში არ შედის ჰუმანიტარული მეცნიერებების 
ამსახველი გამოცემები; 

ინფორმაცია გამოცემის შესახებ აღებულია ჟურნალის 
ოფიციალური საიტიდან, გადამოწმებული და დადასტუ-
რებულია გამომცემლის მიერ; 

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება ერთ ან რამდენიმე 
ენაზე იდენტურია გამოცემის რეალური დასახელებისა; 

სამეცნიერო ჟურნალის თემატური კუთვნილების განსაზ-
ღვრისას გამოყენებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა 
და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) სამეცნიერო 
დარგების კლასიფიკატორი (FOS); 

ზოგიერთი გამოცემის ვებგვერდის მისამართზე (URL*) 
არსებული ვარსკვლავი მიანიშნებს, რომ ჟურნალს გააჩნია 
დამოუკიდებელი საიტი; 

საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგიებში წევრთა 
რაოდენობა მოცემულია ორი ციფრის ჯამით, რომელთაგან 
პირველი აღნიშნავს წევრთა რაოდენობას საქართველო-
დან, მეორე - უცხოეთიდან. 
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აბრეშუმის გზის საერთაშორისო კონფერენცია 

International Silkroad Virtual Conference  

 

სტატუსი: ელექტრონული გამოცემა ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: ბიზნესი, ტექნოლოგიები, პოლიტიკა, 
სამართალი, ისტორია 

ISSN: 1512-2549 

E ISSN: - 

URL: https://silkroad.ibsu.edu.ge 

DOI: - 

გამომცემელი: შავი ზღვის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2011 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: - 

მთ. რედაქტორი: - 

არქივი: 2011 – 2015 

ბოლო ნომერი: ბოლო კონფერენცია: მე-15, 2020 

ტელეფონი: 259 5005/06/09 

ელ. ფოსტა: silkroad@ibsu.edu.ge 

 

 

 

 

 

 

 

https://silkroad.ibsu.edu.ge/
mailto:silkroad@ibsu.edu.ge
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აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და 
ტექნოლოგიები 

Agrarian-economic Science and Technologies 

Аграрно-экономическая наука и технологии 

სტატუსი: საერთაშორისო სამეცნიერო-
მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული, 
რეცენზირებადი ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: აგრარული მეცნიერებები, ეკონომიკა 

ISSN: 1987-6335 

E ISSN: - 

URL: http://www.gaas.dsl.ge/ 

DOI: - 

გამომცემელი: საქ. სოფლის მეურნეობის 
მეცნიერებათა აკადემია 

გამოდის: 2008 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: AGRIS, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (27, 17+10) 

მთ. რედაქტორი: აკად. ომარ ქეშელაშვილი 

არქივი: 2014 – 2020 

ბოლო ნომერი: #3-4, 2020 

ტელეფონი: 599 227 550 

ელ. ფოსტა: areal55555@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.gaas.dsl.ge/
mailto:areal55555@gmail.com
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აკადემიური მაცნე 

Academic Digest 

 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე  

თემატიკა: ბიზნეს-ადმინისტრირება, სამართალი,  

სოციალური მეცნიერებები, მედიცინა 

ISSN: 2298-0202 

E ISSN: - 

URL: http://gruni.edu.ge/other_content/index/
733/1445595987 

DOI: - 

გამომცემელი: გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტი  

გამოდის: 2012 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (22, 12+10) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. მამუკა თავხელიძე 

არქივი: 2012 - 2018, 2020  

ბოლო ნომერი: 2020 

ტელეფონი: 238 4406; 238 2706 

ელ. ფოსტა: info@gruni.edu.ge 
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ანთროპოლოგიური კვლევანი  

Anthropological Researches 

 

სტატუსი: სამეცნიერო-პერიოდული გამოცემა 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: ბიოლოგიური მეცნიერებები 

ISSN: 1512-0260 

E ISSN: - 

URL: https://sites.google.com/view/anthropolo
gy-ge/ 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს ანთროპოლოგთა 
ასოციაცია 

გამოდის: 2010 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (8, 6+2) 

მთ. რედაქტორი: დოქტ. სუზანე ფელინგსი (გერმანია), 
ჰამლეტ მელკუმიანი (სომხეთი) 

არქივი: 2010 – 2018 

ბოლო ნომერი: IV, 2018 

ტელეფონი: 595 457 007 

ელ. ფოსტა: anthropology.ge@gmail.com 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/anthropology-ge/
https://sites.google.com/view/anthropology-ge/
mailto:anthropology.ge@gmail.com
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არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის 
თანამედროვე პრობლემები 

 

სტატუსი: სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: მშენებლობა, არქიტექტურა 

ISSN: 2233-3266 

E ISSN: - 

URL: https://gtu.ge/Arch/Resources/Publication
s.php 

DOI: - 

გამომცემელი: სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკის 
და დიზაინის ფაკულტეტი 

გამოდის: 2011 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (20) 

მთ. რედაქტორი: გია ნაცვლიშვილი 

არქივი: 2011 – 2020 

ბოლო ნომერი: #12, 2020 

ტელეფონი: 233 7163 

ელ. ფოსტა: arch@gtu.ge 

 

 

 

 

 

 

 

https://gtu.ge/Arch/Resources/Publications.php
https://gtu.ge/Arch/Resources/Publications.php
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი - სამეცნიერო 
შრომების კრებული 

East European University (EEU) - Collection of Scientific 
Papers 

სტატუსი: რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: ეკონომიკა, ბიზნესი, სამართალი, 
მართვა, განათლება 

ISSN: 2667-9019 

E ISSN: - 

URL: https://journals.eeu.edu.ge/index.php/coll
ection-of-scientific-papers/index 

DOI: - 

გამომცემელი: აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2019 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: Google Scholar, CrossRef 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (23, 20+3) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. შალვა მაჭავარიანი 

არქივი: 2019 

ბოლო ნომერი: #1, 2019 

ტელეფონი: 598 105 729 

ელ. ფოსტა: sciencepapers@eeu.edu.ge 

 

 

 

 

 

 

https://journals.eeu.edu.ge/index.php/collection-of-scientific-papers/index
https://journals.eeu.edu.ge/index.php/collection-of-scientific-papers/index
mailto:sciencepapers@eeu.edu.ge
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ახალი აგრარული საქართველო 

New Agrarian Georgia 

 

სტატუსი: სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: აგრარული მეცნიერებები 

ISSN: 1987-8729 

E ISSN: - 

URL: https://agronews.ge/akhali-agraruli-
saqarthvel/ 

DOI: - 

გამომცემელი: აგრარული სექტორის კომპანიების 
ასოციაცია (ასკა). საქართველოს 
რეგიონული ეკონომიკური 
პრიორიტეტების კვლევითი ცენტრი 
„რეგიონიკა“ 

გამოდის: 2009 წლიდან 

პერიოდულობა: 12-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (14) 

მთ. რედაქტორი: შოთა მაჭარაშვილი 

არქივი: 2012 – 2020 

ბოლო ნომერი: #5(103), 2020 

ტელეფონი: 290 5000; 599 161 831 

ელ. ფოსტა: agroaca@gmail.com 

 

 

 

 

https://agronews.ge/akhali-agraruli-saqarthvel/
https://agronews.ge/akhali-agraruli-saqarthvel/
mailto:agroaca@gmail.c
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ახალი ეკონომისტი 

The New Economist  

 

 

სტატუსი: საერთაშორისო რეცენზირებადი და 
რეფერირებადი სამეცნიერო-
პრაქტიკული ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: ეკონომიკა, ბიზნესი 

ISSN: 1512-4649 

E ISSN: - 

URL*: http://neweconomist.com.ge 

DOI: - 

გამომცემელი: შპს „ლოი“ 

გამოდის: 2006 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: Google Scholar, Research Gate, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (65, 58+7) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ლოიდ ქარჩავა 

არქივი: 2006-2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 15, #4, 2020 

ტელეფონი: 558 944 800; 555 277 554 

ელ. ფოსტა: loidk@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

http://neweconomist.com.ge/
mailto:loidk@yahoo.com
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ბავშვთა კარდიოლოგია 

Pediatric Cardiology 

 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: მედიცინა 

ISSN: 1987-9857 

E ISSN: - 

URL: http://www.esgns.org/ 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს ბავშვთა 
კარდიოლოგთა ასოციაცია 

გამოდის: 2007 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (34, 31+3) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. გიორგი ჩახუნაშვილი 

არქივი: 2007 – 2020 

ბოლო ნომერი: #14, 2020 

ტელეფონი: 247 0401 

ელ. ფოსტა: euscigeo@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esgns.org/
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ბიზნესი და კანონმდებლობა 

Business & Law 

 

სტატუსი: საერთაშორისო სამეცნიერო- 
ანალიტიკური ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: ეკონომიკა, სამართალი 

ISSN: 1987-6041 

E ISSN: - 

URL*: http://www.b-k.ge/ 

DOI: - 

გამომცემელი: საქ. აუდიტორთა, ბუღალტერთა და 
ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაცია, 
საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“ 

გამოდის: 2004 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (36, 24+12) 

მთ. რედაქტორი: ზაურ ნაჭყებია 

არქივი: 2008 – 2020 

ბოლო ნომერი: #2, 2020 

ტელეფონი: 292 1461; 218 1995 

ელ. ფოსტა: info@iverioni.com.ge 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@iverioni.com.ge
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ბიზნეს-ინჟინერინგი 

Business-engineering 

 

სტატუსი: საერთაშორისო რეფერირებადი და 
რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: ეკონომიკა, ბიზნესი, ენერგეტიკა და 
სხვ. 

ISSN: 1512-0538 

E ISSN: - 

URL*: https://business-engineering.bpengi.com/ 

DOI: - 

გამომცემელი: სტუ, საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია 

გამოდის: 2011 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: AGRIS, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (35, 18+17) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ალექსანდრე სიჭინავა 

არქივი: 2011 - 2020 

ბოლო ნომერი: #4, 2020 

ტელეფონი: 595 719 177; 599 518 084; 555 366 101 

ელ. ფოსტა: info@bpengi.com 
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ბიოსამედიცინო მეცნიერებათა ქართული ჟურნალი  

Georgian Journal of Biomedical Sciences  

 

სტატუსი: რეცენზირებადი და რეფერირებადი 
სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: მედიცინა, ბიომედიცინა 

ISSN: - 

E ISSN: 2667-9175 

URL: http://www.imu.ge/kvleva/journal 

DOI: - 

გამომცემელი: ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2019 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (17, 16+1) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ირინა ნაკაშიძე 

არქივი: - 

ბოლო ნომერი: ტ. 1, #1, 2019 

ტელეფონი: 222 0233 

ელ. ფოსტა: info@imu.ge; irinanakashidze@yahoo.com 
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ბუღალტრული აღრიცხვა 

 

 

სტატუსი: სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი 
ქართულ ენაზე 

თემატიკა: ეკონომიკა 

ISSN: 1512-0805 

E ISSN: - 

URL: http://gtu.ge/Journals/newsletters 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს პროფესიონალ 
ბუღალტერთა და აუდიტორთა 
ფედერაცია 

გამოდის: 1997 წლიდან 

პერიოდულობა: 12-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (12) 

მთ. რედაქტორი: ლავრენტი ჭუმბურიძე 

არქივი: #2-12, 2020 

ბოლო ნომერი: #12(287), 2020 

ტელეფონი: 235 4397; 235 6756; 599 906 710 

ელ. ფოსტა: gfpaa@gfpaa.ge 
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გამოყენებითი მათემატიკა, ინფორმატიკა და 
მექანიკა 

Applied Mathematics, Informatics and Mechanics – AMIM 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი ინგლისურ, 
ქართულ ენებზე 

თემატიკა: მათემატიკა, კომპიუტერული 
მეცნიერებები, მექანიკა 

ISSN: 1512-0074 

E ISSN: - 

URL: http://www.viam.science.tsu.ge/Ami/Mai
n.htm 

DOI: - 

გამომცემელი: თსუ-ს ილია ვეკუას სახ. გამოყენებითი 
მათემატიკის ინსტიტუტი 

გამოდის: 1996 წლიდან  

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (36, 15+21) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ჰამლეტ მელაძე 

არქივი: 1997 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 25, #2, 2020 

ტელეფონი: 230 3040 

ელ. ფოსტა: - 
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განათლება 

Ganatleba 

Ганатлеба  

სტატუსი: რეფერირებადი და რეცენზირებადი 
სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: განათლება, ფსიქოლოგია, 
საბუნებისნეტყველო მეცნიერებები, 
სოციალური მეცნიერებები და სხვ. 

ISSN: 2346-8300 

E ISSN: - 

URL: http://gtu.ge/Journals/newsletters 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2011 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (20, 14+6) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. თემურ ჯაგოდნიშვილი,  
პროფ. რაფაელ გუსმან ტირადო, 
ესპანეთი, გრანადა 

არქივი: 2011 - 2020 

ბოლო ნომერი: #2(29), 2020 

ტელეფონი: 599 557 993 

ელ. ფოსტა: ganatleba2018@gmail.com 
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განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 

Education Sciences and Psycology 

Образовательные науки и психология 

სტატუსი: რეცენზირებადი ელექტრონული 
სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: განათლება, ფსიქოლოგია 

ISSN: - 

E ISSN: 1512-1801 

URL: http://gesj.internet-academy.org.ge/en/ 
title_en. php?b_sec=&section_l=edu 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2002 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: EBSCO, eLibrary.ru 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (29, 17+12) 

მთ. რედაქტორი: ნინა კარბელაშვილი 

არქივი: 2002 – 2020 

ბოლო ნომერი: #3(57), 2020 

ტელეფონი: 568 988 252; 599 551 683 

ელ. ფოსტა: journal@internet-academy.org.ge 

 

 

 

 

 

http://gesj.internet-academy.org.ge/en/%20title_en.%20php?b_sec=&section_l=edu
http://gesj.internet-academy.org.ge/en/%20title_en.%20php?b_sec=&section_l=edu
http://gesj.internet-academy.org.ge/ge/list_artic_ge.php?b_sec=edu&issue=2019-09
mailto:journal@internet-academy.org.ge


28 

 

გარემო და საზოგადოება 

Environment and society 

 

სტატუსი: ღია წვდომის, რეცენზირებადი 
ელექტრონული გამოცემა ქართულ, 
ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: საბუნებისმეტყველო, სოციალური 
მეცნიერებები 

ISSN: - 

E ISSN: 2667-9620 

URL: http://www.es.tsu.ge/index.php/es/issue/
view/2 

DOI: - 

გამომცემელი: ივანე ჯავახიშვილის სახ. თსუ 

გამოდის: 2019 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (31, 19+12) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ნოდარ ელიზბარაშვილი,  
პროფ. ვალერიან მელიქიძე,  
პროფ. ელგუჯა მექვაბიშვილი 

არქივი: 2019 

ბოლო ნომერი: ტ. 1, #1, 2019 

ტელეფონი: - 

ელ. ფოსტა: - 
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გლობალიზაცია და ბიზნესი 

Globalization & Business 

 

სტატუსი: რეფერირებადი და რეცენზირებადი 
საერთაშორისო სამეცნიერო-
პრაქტიკული ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: ეკონომიკა და ბიზნესი 

ISSN: 2449-2396 

E ISSN: 2449-2612 

URL*: https://www.eugb.ge 

DOI: https://doi.org/10.35945/gb 

გამომცემელი: გლობალიზაციის ეკონომიკური და 
სოციალური პრობლემების კვლევითი 
ინსტიტუტი, ევროპის უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2016 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: EBSCO, Index Copernicus, Google Shcolar, 
CrossRef, OAJI, SIS, ISI 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (72, 46+26) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. გივი ბედიანაშვილი 

არქივი: 2016 – 2020 

ბოლო ნომერი: #10, 2020 

ტელეფონი: 200 0171, 599 969 459 

ელ. ფოსტა: info@eugb.ge 
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გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო შრომათა კრებული 

Scientific Proceedings of Guram Tavartkiladze Teaching 
University 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: სამართალი, ეკონომიკა, სოციალური 
და ჰუმანიტარული მეცნიერებები 

ISSN: 2587-4543 

E ISSN: - 

URL: http://www.gttu.edu.ge/ge/volume-of-
scientific-works2/volume-of-scientific-
works 

DOI: - 

გამომცემელი: გურამ თავართქილაძის სასწავლო 
უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2011 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (21, 14+7) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. გიორგი მათიაშვილი 

არქივი: 2011 – 2019 

ბოლო ნომერი: #9, 2019 

ტელეფონი: 266 1512; 577 424 277 

ელ. ფოსტა: info@gtuni.edu.ge 
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გურამ ტატიშვილის საქართველოს ქირურგიის მაცნე 

Guram Tatishvili Bulletin of Georgia Surgery  

 

სტატუსი: რეცენზირებადი სამეცნიერო-
პრაქტიკული ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: მედიცინა 

ISSN: 2449-2221 

E ISSN: - 

URL*: http://surgery.edu.ge/ 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს გრ. მუხაძის ქირურგთა 
ასოციაცია 

გამოდის: 2016 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (31, 27+4) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. დავით ჯიქია 

არქივი: 2016 – 2020 

ბოლო ნომერი: #8, 2020 

ტელეფონი: 256 0360; 571 001 537 

ელ. ფოსტა: Geosurgery@gmail.com 
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დიპლომატია და სამართალი 

Diplomacy and Law 

 

სტატუსი: რეფერირებადი საერთაშორისო 
სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: საერთაშორისო სამართალი, 
ეკონომიკა, ბიზნეს-ადმინისტრირება, 
ჰუმანიტარული მეცნიერებები 

ISSN: 2449-2655 

E ISSN: - 

URL: https://isindexing.com/isi/journaldetails.p
hp?id=14448 

https://newuni.edu.ge/ 

DOI: - 

გამომცემელი: ახალი უმაღლესი სასწავლებელი 

გამოდის: 2016 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ISI, ქრჟ, ICR:1.398, (2019-20) 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (15, 12+3) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. თამარ გარდაფხაძე 

არქივი: 2016 -2019 

ბოლო ნომერი: #6, 2019 

ტელეფონი: 592 111 100; 593 557 901 

ელ. ფოსტა: info@newuni.edu.ge 
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ევროპისმცოდნეობის ქართული ჟურნალი  

Georgian Journal for European Studies 

 

სტატუსი: სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: პოლიტიკური მეცნიერებები, 
სამართალი, ეკონომიკა, 
ჰუმანიტარული მეცნიერებები 

ISSN: 2346-7827 

E ISSN: - 

URL: http://ies.tsu.edu.ge/ge/right_column/ym
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DOI: - 

გამომცემელი: თსუ-ს ევროპული კვლევების 
ინსტიტუტი, თსუ 

გამოდის: 2015 წლიდან 
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ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (8) 
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ტელეფონი: 225 1432 
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ეკონომიკა 

Economics 

Экономика 

სტატუსი: საერთაშორისო რეცენზირებადი და 
რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 
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არქივი: 2012 - 2020 
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ეკონომიკა და ბიზნესი  

Economics and Business 

 

სტატუსი: საერთაშორისო რეფერირებადი და 
რეცენზირებადი სამეცნიერო-
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არქივი: 2010 – 2020 

ბოლო ნომერი: #4, 2020 
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ეკონომიკა და საბანკო საქმე 
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ეკონომიკური პროფილი 
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ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა 

Experimental & Clinical Medicine 

Экспериментальная и Клиническая Медицина 
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შრომები  
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Contemporary Law Journal 
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თანამედროვე შრომის სამართლის მიმოხილვა 

Contemporary Law Review 
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თემიდა 
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ი. ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის  

სემინარის მოხსენებები 

Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics Reports 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი ინგლისურ 
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რედკოლეგია: საერთაშორისო (33, 29+4) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. თამაზ თადუმაძე 

არქივი: 2002 - 2020 
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ი. ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის 
სემინარის გაფართოებული სხდომების მოხსენებები 

Reports of Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua 
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ი. ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის 
შრომები 

Proceedings of I. Vekua Institute of Applied Mathematics 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი ინგლისურ 
ენაზე 

თემატიკა: მათემატიკა 

ISSN: 1512-004X 

E ISSN: - 
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პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (22, 15+7) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. გრიგოლ გიორგაძე 
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იაკობ გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი - სამეცნიერო შრომების კრებული 

Iakob Gogebashvili Telavi State University - Transactions 

სტატუსი: რეფერირებადი და რეცენზირებადი 
სამეცნიერო შრომების კრებული 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: განათლება, კომპიუტერული 
მეცნიერებები, საზოგადოებრივი 
მეცნიერებები, ბიზნესი და სხვ. 

ISSN: 1512-0600 

E ISSN: - 

URL: www.tesau.edu.ge/ 

DOI: - 

გამომცემელი: იაკობ გოგებაშვილის სახ. თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

გამოდის: 1999 წლიდან (როგორც 
უნივერსიტეტის კრებული) 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (33, 17+16) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ნუნუ გელდიაშვილი 
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ელ. ფოსტა: nunukageldiashvili@gmail.com 
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ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა 

Innovative Economics and Management 

 

სტატუსი: საერთაშორისო რეფერირებადი და 
რეცენზირებადი სამეცნიერო-
პრაქტიკული ელექტრონული 
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პერიოდულობა: 3-ჯერ წელიწადში 
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არქივი: 2016 – 2019 

ბოლო ნომერი: #6-3, 2019 

ტელეფონი: 593 722 115 

ელ. ფოსტა: info@nier.ge 

 

 

 

https://www.nier.ge/scientificjournal
mailto:info@nier.ge


54 

 

ინტელექტი 

Intelecti 

 

სტატუსი: საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: განათლება, ბიზნესი, სამართალი, 
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პერიოდულობა: 3-ჯერ წელიწადში 
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მთ. რედაქტორი: პროფ. გურამ ჩაჩანიძე 

არქივი: - 

ბოლო ნომერი: #2(67), 2020 

ტელეფონი: 599 578 616; 599 546 705 

ელ. ფოსტა: intelecti1997@gmail.com 

qeti.nanobashvili@gmail.com 

 

 

 

 

 



55 

 

ინტელექტუალი 

Intellektual 

 

სტატუსი: საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე 
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პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 
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მთ. რედაქტორი: პროფ. გიორგი მადუაშვილი 

არქივი: 2005 – 2020 

ბოლო ნომერი: #40, 2020 

ტელეფონი: 599 791 012; 559 001 010 

ელ. ფოსტა: giorgi_maduashvili@yahoo.com 
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ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია 

History, Archeology, Ethnology 

 

სტატუსი: საერთაშორისო სამეცნიერო 
რეცენზირებადი ელექტრონული 
ჟურნალი ქართულ, ინგლისურ, 
გერმანულ, რუსულ, თურქულ ენებზე 
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პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ERIHPLUS, CEEOL, ISI, Google Scholar, 
Academic Resource Index 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (40, 26+14) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ნ. ახალკაცი - სამცხე-ჯავახეთის 
სახ. უნივერსიტეტი 

არქივი: 2018 – 2020 

ბოლო ნომერი: IV, 2020 

ტელეფონი: - 
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იურიდიული მეცნიერებანი 

Jurisprudence 

 

სტატუსი: რეცენზირებადი ელექტრონული 
სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: სამართალი 
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მთ. რედაქტორი: პროფ. ვალერი ხრუსტალი 
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იურისტი 

Lawyer 

 

სტატუსი: საერთაშორისო რეფერირებადი 
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი 
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პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 
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მთ. რედაქტორი: პროფ. შოთა ფაფიაშვილი 

არქივი: 2016 – 2020 
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სტატუსი: ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი 
ინგლისურ, ქართულ ენებზე 

თემატიკა: სოციოლოგია, ფსიქოლოგია 

ISSN: - 

E ISSN: 2233-3223 

URL*: https://openjournals.ge/index.php/CSSR/ 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს სოციალურ 
მეცნიერებათა ცენტრი 

გამოდის: 2013 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (8, 1+7) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. მარინე ჩიტაშვილი, 

პროფ. ნეილ მაკ ფერლანი 
(ოქსფორდის უნივ.-ტი) 

არქივი: 2013 – 2018 

ბოლო ნომერი: ტ. 4, 2018 

ტელეფონი: 598 303 600 

ელ. ფოსტა: likhech@ucss.ge 
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კავკასიის უნივერსიტეტი - სამეცნიერო შრომების 
კრებული 

Caucasus University – Collection of Scientific Works 

სტატუსი: სამეცნიერო შრომები ინგლისურ, 
ქართულ ენებზე 

თემატიკა: ენერგეტიკა, ეკონომიკა, განათლება, 
აგრარული და სხვ. 

ISSN: 1987-8869 

E ISSN: - 

URL: https://cu.edu.ge/ka/survey/publications/
prof-publications/published-prof-
publication 

DOI: - 

გამომცემელი: კავკასიის უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2007 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: ყველა ნომერს სხვადასხვა 

მთ. რედაქტორი: პროფ. შალვა მაჭავარიანი 

არქივი: 2007 – 2020 

ბოლო ნომერი: #10, 2020 

ტელეფონი: 577 656 157 

ელ. ფოსტა: info@cu.edu.ge 
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კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა XXI 

Cardiology and Internal Medicine XXI 

 

სტატუსი: სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: მედიცინა 

ISSN: 1512-1291 

E ISSN: 1512-1968 

URL: http://www.gisc.ge/ 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს საერთაშორისო 
კარდიომიოპათიის საზოგადოება 

გამოდის: 2002 წლიდან, pdf ვერსია - 2007 
წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: VINITI, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (54, 37+17) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. მამანტი როგავა 

არქივი: 2002 - 2018 

ბოლო ნომერი: #1-4 (LXIII-LXVI), 2018 

ტელეფონი: 251 5002; 577 784 767 

ელ. ფოსტა: gisc@posta.ge 
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კერამიკა და მოწინავე ტექნოლოგიები 

Ceramics and Advanced Technologies 

 

სტატუსი: სამეცნიერო-ტექნიკური 
რეფერირებადი ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: ქიმიური ინჟინერია 

ISSN: 1512-0325 

E ISSN: - 

URL*: http://ceramics.gtu.ge 

DOI: - 

გამომცემელი: სტუ, საქართველოს კერამიკოსთა 
ასოციაცია 

გამოდის: 1999 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (37) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ზვიად კოვზირიძე 

არქივი: 2015 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 22, 1(43)’2020 

ტელეფონი: 599 151 957 

ელ. ფოსტა: kowsiri@gtu.ge 
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კლინიკური ონკოლოგია  

Clinical Oncology 

 

სტატუსი: სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: მედიცინა 

ISSN: 2346-7592 

E ISSN: - 

URL: http://www.gsco.ge/#publications 

DOI: - 

გამომცემელი: კლინიკური ონკოლოგიის 
საქართველოს საზოგადოება 

გამოდის: 2013 წლიდან 

პერიოდულობა: 1-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (19, 13+6) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. რემა ღვამიჩავა 
(doctorrema@yahoo.com) 

არქივი: 2013 – 2018 

ბოლო ნომერი: #5/6, 2017/2018 

ტელეფონი: 599 587 377 

ელ. ფოსტა: gsco.ge@gmail.com 
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კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 

Computer Science and Telekommunications 

Компьютерные науки и телекоммуникации  

სტატუსი: რეცენზირებადი ელექტრონული 
სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: კომპიუტერული მეცნიერებები 

ISSN: - 

E ISSN: 1512-1232 

URL: www.gesj.internet-academy.org.ge/ge/ 
title_ge. php?b_sec=&section_l=comp 

DOI: - 

გამომცემელი: სტუ, ნიკო მუსხელიშვილის სახ. 
გამოთვლითი მათემატიკის 
ინსტიტუტი 

გამოდის: 2002 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში  

ინდექსაცია: EBSCO, eLibrary.ru, DOAJ, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (36, 19+17) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ჰამლეტ მელაძე 

არქივი: 2002 – 2020 

ბოლო ნომერი: #2(59), 2020 

ტელეფონი: 599 551 683 

ელ. ფოსტა: journal@internet-academy.org.ge 
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კრიმინოლოგი 

Criminologist 

 

სტატუსი: საერთაშორისო სამეცნიერო-
პრაქტიკული ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე.  

თემატიკა: სამართალი 

ISSN: 1512-3804 

E ISSN: - 

URL: http://gruni.edu.ge/footer_content/index/
295/1442825820#test2 

DOI: - 

გამომცემელი: გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტი, 
დანაშაულობის კვლევისა და 
პროგნოზირების ცენტრი 

გამოდის: 2007 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (26, 23+3) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. მალხაზ ბაძაღუა 

არქივი: 2007 – 2020 

ბოლო ნომერი: #1(15) 2020 

ტელეფონი: 238 4406; 238 2706 

ელ. ფოსტა: info@gruni.edu.ge 
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კრიტიკულ მდგომარეობათა და კატასტროფათა 
მედიცინა 

Journal of Critical Care and Catastroph Medicine 

სტატუსი: რეცენზირებადი და რეფერირებადი 
სამეცნიერო გამოცემა ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: მედიცინა 

ISSN: 1512-2689 

E ISSN: - 

URL: www.cccmj.ge 

http://cccmj.ge/ka/journal_geo.php 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს კრიტიკული მედიცინის 
ინსტიტუტი; საქართველოს მედიცინის 
მეცნიერებთა აკადემია; საქართველოს 
კატასტროფათა და კრიტიკულ 
მდგომარეობათა მედიცინის 
ასოციაცია 

გამოდის: 2005 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (14, 5+9) 

მთ. რედაქტორი: აკად. ზურაბ ხელაძე 

არქივი: 2005-2020  

ბოლო ნომერი: #65-66, 2020 

ტელეფონი: 577 428 546 

ელ. ფოსტა: Kheladze@gmail.com 
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კურორტოლოგიის, ფიზიოთერაპიისა და 
რეაბილიტაციის საკითხები 

The Questions Of Health Resort Managing, Physioteraphy 
And Rehabilitation 

სტატუსი: სამეცნიერო საერთაშორისო კრებული 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: მედიცინა 

ISSN: 2449-271X 

E ISSN: - 

URL: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/18
4671 

DOI: - 

გამომცემელი: თბილისის ბალნეოლოგიური 
კურორტი  

გამოდის: 2016 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (6, 3+3) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ავთანდილ კოჭლამაზიშვილი 

არქივი: 2016 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. III, 2020 

ტელეფონი: 595 090 033 

ელ. ფოსტა: info@balneo.ge 
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მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომათა 
კრებული 

Proceedings of M. Nodia Georgian Geophysical Institute  

 

სტატუსი: რეცენზირებადი და რეფერირებადი 
პერიოდული გამოცემა ქართულ, 
ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: გეოფიზიკა 

ISSN: 1512-1135 

E ISSN: - 

URL: http://openlibrary.ge/handle/123456789/
8913 

DOI: - 

გამომცემელი: მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი, 
თსუ 

გამოდის: 1936 წლიდან 

პერიოდულობა: 1-2 ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: Google Scholar 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (34, 25+9) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ავთანდილ ამირანაშვილი 

არქივი: 2004 – 2020 

ბოლო ნომერი: #72, 2020 

ტელეფონი: 233 2867 

ელ. ფოსტა: geophysics.transactions@tsu.ge 

avtandilamiranashvili@gmail.com 
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მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები 

Modern Issues of Medicine and Management 

Современные Проблемы Медицины и Менеджмента 

სტატუსი: საერთაშორისო რეცენზირებადი, 
რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა 
კრებული ქართულ, ინგლისურ, 
რუსულ ენებზე 

თემატიკა: მედიცინა, მენეჯმენტი 

ISSN: 1512-4169 

E ISSN: - 

URL: https://geomedi.edu.ge/?p= 601 

http://dspace.nplg.gov.ge/ handle/1234/ 
111066 

DOI: - 

გამომცემელი: სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი 

გამოდის: 2014 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (30, 23+7) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. მარინა ფირცხალავა 

არქივი: 2014 – 2019 

ბოლო ნომერი: #2(18), 2019 

ტელეფონი: 275 2520; 555 257 002 

ელ. ფოსტა: info@geomedi.edu.ge 
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მეცნიერება და ტექნოლოგიები 

SCIENCE AND TECHNOLOGIES 

 

სტატუსი: სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: ტექნოლოგიები, საბუნებისმეტყველო, 
აგრარული მეცნიერებები, ეკონომიკა, 
მშენებლობა და სხვ. 

ISSN: 0130-7061 

E ISSN: - 

URL: http://publishhouse.gtu.ge/ge/archive/tec
hno 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემია, 2013 წლიდან - 
საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 

გამოდის: 1949 წლიდან, განახლდა 2013 წელს 

პერიოდულობა: 3-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: AGRIS, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (49, 34+15) 

მთ. რედაქტორი: - 

არქივი: 2013 – 2020 

ბოლო ნომერი: #1(733), 2020 

ტელეფონი: - 

ელ. ფოსტა: metsn.technol@gmail.com 
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მშენებლობა  

Building 

 

სტატუსი: სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე  

თემატიკა: მშენებლობა 

ISSN: 1512-3936 

E ISSN: - 

URL: http://construction.gtu.ge 

https://sheneba-ge.webnode.com/ 

DOI: - 

გამომცემელი: სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტი 

გამოდის: 2006 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (27, 21+6) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. მალხაზ წიქარიშვილი 

არქივი: 2015 - 2020 

ბოლო ნომერი: #1(54), 2020 

ტელეფონი: 233 1787; 599 478 422 

ელ. ფოსტა: construction@gtu.ge; 
samsheneblo@gtu.ge 
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ნოვაცია 

Novation 

Новация 

სტატუსი: პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 
ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: მშენებლობა, ტექნოლოგიები, 
აგრარული მეცნიერებები, განათლება 
და სხვ. 

ISSN: 1512-3715 

E ISSN: - 

URL: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/14
7845 

DOI: - 

გამომცემელი: დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო 
საზოგადოება 

გამოდის: 2008 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (26, 14+12) 

მთ. რედაქტორი: ნინო ხელაძე 

არქივი: 2014 – 2019 

ბოლო ნომერი: #23, 2019 

ტელეფონი: 579 164 554; 577 972 542 

ელ. ფოსტა: nino27@list.ru 

 
 
 
 
 
 

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/147845
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პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის 
სამეცნიერო შრომების კრებული 

Proceedings of Scientific Works of Paata Gugushvili 
Institute of Economics of TSU 

სტატუსი: სამეცნიერო შრომების კრებული 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: ეკონომიკა 

ISSN: 1987-6904 

E ISSN: - 

URL: http://pgie.tsu.ge/?menuid=32&lang=1 

DOI: - 

გამომცემელი: თსუ-ს პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის 
ინსტიტუტი 

გამოდის: 2008 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: AGRIS 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (13) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. რამაზ აბესაძე 

არქივი: 2008 – 2019 

ბოლო ნომერი: XII, 2019 

ტელეფონი: 299 6853; 299 6725 

ელ. ფოსტა: info@pgie.tsu.ge 

 
 
 
 
 
 
 

http://pgie.tsu.ge/?menuid=32&lang=1
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პროგრესი 

Progress 

Прогресс 

სტატუსი: საერთაშორისო რეცენზირებადი და 
რეფერირებადი ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: სამართალი, ტურიზმი, ეკონომიკა, 
პოლიტიკა და სხვ. 

ISSN: 1512-0422 

E ISSN: - 

URL: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/50
448 

DOI: - 

გამომცემელი: სოციალურ-ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა საერთაშორისო 
აკადემია 

გამოდის: 2000 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია:  

რედკოლეგია: საერთაშორისო (31, 9+22) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ალფრედ კურატაშვილი 

არქივი: 2014 – 2020 

ბოლო ნომერი: #3-4, 2020 

ტელეფონი: 577 477 579; 599 294 657  

ელ. ფოსტა: alfred.kuratashvili@mail.ru 
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mailto:alfred.kuratashvili@mail.ru


75 

 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი 

Journal of International Law 

 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ და 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: სამართალი 

ISSN: 1512-0368 

E ISSN: - 

URL: http://library.law.tsu.ge/files/Publications/ 

DOI: - 

გამომცემელი: თსუ-ს საერთაშორისო სამართლისა და 
საერთაშორისო ურთიერთობების 
ფაკულტეტი 

გამოდის: 1996 წლიდან (1996-2005), 

აღდგა 2008 წელს 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (10, 5+5) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ქეთევან ხუციშვილი 

არქივი: 2008 – 2013 

ბოლო ნომერი: #2, 2013 

ტელეფონი: 225 0484 

ელ. ფოსტა: law@tsu.ge 
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საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები 
„ეკონომიკა - XXI საუკუნე“ 

 

სტატუსი: რეცენზირებადი სამეცნიერო კრებული 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: ეკონომიკა 

ISSN: - 

E ISSN: E 2587-4691 

URL*: www.conferenceconomics.tsu.ge; 
http://pgie.tsu.ge/ 

DOI: - 

გამომცემელი: თსუ-ს პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის 
ინსტიტუტი 

გამოდის: 2017 წლიდან (ელექტრონული) 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (17, 14+3) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. რამაზ აბესაძე 

არქივი: 2007 – 2020 

ბოლო ნომერი: 2020 წელი 

ტელეფონი: 293 3444; 599 970 103 

ელ. ფოსტა: economics_institute@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conferenceconomics.tsu.ge/
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საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი 

Journal of Constitutional Law 

 

სტატუსი: პერიოდული საერთაშორისო 
რეფერირებადი და რეცენზირებადი 
გამოცემა ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: სამართალი 

ISSN: 2587-5337 ქართ. 2587-5329 ინგლის. 
ძველი ნომრები: 1987-8540, 

1987-9954,1987-9962 

E ISSN: - 

URL: https://www.constcourt.ge/ ka/journal 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლო 

გამოდის: 2018 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: DOAJ, ERIH PLUS, ULRICHSWEB, 
HEINONLINE 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (9, 8+1) 

მთ. რედაქტორი: ირინე ურუშაძე 

არქივი: 2018 -2020 

ბოლო ნომერი: #2, 2020 

ტელეფონი: 227 6646 

ელ. ფოსტა: jcl@constcourt.ge 
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სამართალი და ეკონომიკა 

 

 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ, ფრანგულ ენებზე 

თემატიკა: სამართალი, ეკონომიკა 

ISSN: 1987-8303 

E ISSN: - 

URL: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/ 
20969 

DOI: - 

გამომცემელი: სამართლებრივი განვითარების 
ინსტიტუტი 

გამოდის: 2011 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (2) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ქართლოს ფრიდონაშვილი 

არქივი: 2011 – 2020 

ბოლო ნომერი: #11, 2020 

ტელეფონი: 595 508 599; 599 903 202  

ელ. ფოსტა: law.economics@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/%2020969
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სამართალი და მსოფლიო 

Law and World 

 

სტატუსი: ღია წვდომის საერთაშორისო 
სამეცნიერო რეფერირებადი და 
რეცენზირებადი ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: სამართალი 

ISSN: 2346-7916 

E ISSN: 2587-5043 

URL*: http://lawandworld.ge/ 

DOI: https://doi.org/10.36475/L.A.W.14 

გამომცემელი: ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 

გამოდის: 2015 წლიდან (ელექტრონული) 

პერიოდულობა: 3-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (23, 17+6) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. იოსებ კელენჯერიძე 

არქივი: 2015 – 2020 

ბოლო ნომერი: #15, 2020 

ტელეფონი: 577 421 616 

ელ. ფოსტა: info@lawandworld.ge 

 

 
 
 
 
 

http://lawandworld.ge/
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სამართლის მეთოდები  

Legal Methods 

 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ ენაზე 

თემატიკა: სამართალი 

ISSN: 2449-2795 

E ISSN: - 

URL: https://www.sabauni.edu.ge/ka/content/3
6/277/409/0/0/0 

DOI: - 

გამომცემელი: თსუ, დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტი, იურიდიული 
კომპანია JMG&Partners 

გამოდის: 2017 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: - 

მთ. რედაქტორი: პროფ. გიორგი ხუბუა,  

პროფ. დიმიტრი გეგენავა 

არქივი: 2017 – 2019 

ბოლო ნომერი: #3, 2019 

ტელეფონი: 248 0141  

ელ. ფოსტა: info@eeu.edu.ge 

 
 
 
 
 
 

https://www.sabauni.edu.ge/ka/content/36/277/409/0/0/0
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სამართლის ჟურნალი 

Journal of Law 

 

სტატუსი: სამეცნიერო-რეფერირებადი ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: სამართალი 

ISSN: 1987-7668 ქართ., 2233-3746 ინგლ. 

E ISSN: - 

URL: https://jl.tsu.ge/index.php/JLaw/issue/arc
hive 

DOI: - 

გამომცემელი: თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი 

გამოდის: 2009 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (17, 11+6) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ირაკლი ბურდული 

არქივი: 2009 – 2019 

ბოლო ნომერი: #2, 2019 

ტელეფონი: 225 0484 

ელ. ფოსტა: law@tsu.ge 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://jl.tsu.ge/index.php/JLaw/issue/archive
https://jl.tsu.ge/index.php/JLaw/issue/archive
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სამეცნიერო - პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოების 
ჟურნალი 

Scientific & practical cyber security journal 

Научно-практический журнал кибер безопасности 

სტატუსი: საერთაშორისო რეცენზირებადი 
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: კომპიუტერული მეცნიერებები 

ISSN: 2587-4667 

E ISSN: - 

URL*: https://journal.scsa.ge 

DOI: - 

გამომცემელი: სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების 
ასოციაცია (SCSA) 

გამოდის: 2017 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: Google Scholar 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (16, 5+11) 

მთ. რედაქტორი: - 

არქივი: 2017 - 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 4, #4, 2020 

ტელეფონი: 595 511 355; 591 050 989 

ელ. ფოსტა: info@scsa.ge 

 
 
 
 
 
 
 

https://journal.scsa.ge/
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სამართლის მაცნე 

Herald of Law 

 

სტატუსი: საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: სამართალი 

ISSN: 2667-9434 

E ISSN: - 

URL: http://heraldoflaw.com/ 

DOI: - 

გამომცემელი: სამართლის მეცნიერთა კავშირი 

გამოდის: 2020 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (36, 33+3) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ზურაბ ჭყონია 

არქივი: #1, #2, 2020 

ბოლო ნომერი: #2, 2020 

ტელეფონი: 599 177 573 

ელ. ფოსტა: info@heraldoflaw.com 
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სამთო ჟურნალი 

Mining Journal 

Горный журнал 

სტატუსი: სამეცნიერო საინფორმაციო-
ანალიზური რეფერირებადი ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: გეომეცნიერებები 

ISSN: 1512-407X 

E ISSN: - 

URL: https://mining.org.ge/mining-journal.html 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს სამთო საზოგადოება, 
სტუ. სსიპ გ. წულუკიძის სამთო 
ინსტიტუტი 

გამოდის: 1998 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (22, 14+8) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ანზორ აფშილავა 

არქივი: 2013 - 2020 

ბოლო ნომერი: #1(43), 2020 

ტელეფონი: 236 5023 

ელ. ფოსტა: mining_journal@posta.ge; 
a.abshilava@gtu.ge 
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საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის 
მოამბე 

Вестник Академии Образовательных Наук Грузии 

Newsletters of Academy of Educational Sciences of Georgia 

სტატუსი: რეცენზირებადი და რეფერირებადი 
სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: განათლება 

ISSN: 1512-195X 

E ISSN: - 

URL: http://www.sgma.ge/editions.html 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს განათლების 
მეცნიერებათა აკადემია 

გამოდის: 2002 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (11); 

სარედ. საბჭო: საერთაშორისო (13, 4+9) 

მთ. რედაქტორი: ავთანდილ ასათიანი 

არქივი: 2014 – 2018 

ბოლო ნომერი: #17, 2018. 

ტელეფონი: 595 449 121  

ელ. ფოსტა: ganatlebisakademia@gmail.com 
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საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების 
ჟურნალი 

Journal of The Georgian Geophysical Society 

სტატუსი: ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე. 
გამოიცემოდა ორი სერია: დედამიწის 
(სერია ა) და ატმოსფეროს, ოკეანისა 
და კოსმოსური პლაზმის ფიზიკა (სერია 
ბ). ამჟამად სერია ა და სერია ბ 
გაერთიანებულია 

თემატიკა: გეოფიზიკა 

ISSN: 1512-1127 

E ISSN: - 

URL*: http://openjournals.gela.org. 
ge/index.php/ GGS 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს გეოფიზიკური 
საზოგადოება 

გამოდის: 1998 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (29, 18+11) 

მთ. რედაქტორი: აკად. თამაზ ჭელიძე 

არქივი: 2008 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 23, #2, 2020 

ტელეფონი: 233 2867 

ელ. ფოსტა: geophysics.journal@tsu.ge; 

avtandilamiranashvili@gmail.com 
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საქართველოს ეკონომიკა 

 

 

სტატუსი: სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: ეკონომიკა 

ISSN: - 

E ISSN: 1512-2980 

URL: http://www.geoeconomics.ge 

DOI: - 

გამომცემელი: თავისუფალი ეკონომიკისა და 
ბიზნესის ინსტიტუტი 

გამოდის: 1997 წლიდან 

პერიოდულობა: 12-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: AEA (JEL), ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (21, 17+4) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ემზარ ჯგერენაია  

არქივი: 2001 – 2021 

ბოლო ნომერი: თებერვალი 2021 

ტელეფონი: 225 1600; 225 1798 

ელ. ფოსტა: contact@geoeconomics.ge; 

info@geoeconomics.ge 
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საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის 
შრომები 
Proceedings of the National Botanical Garden of Georgia 
სტატუსი: ამავე სერიული ნომრით ირიცხება: 

Вестник Тбилисского ботанического сада 
(1905 -1920), ტფილისის ბოტანიკური 
ბაღის მოამბე, ახალი სერია (1922/1923-
1931), თბილისის ბოტანიკური ბაღის 
მოამბე (1948-1963), მცენარეთა ინტრო-
დუქციისა და მწვანე მშენებლობის 
საკითხები (1965-1980), მცენარეთა 
ინტროდუქცია და მწვანე მშენებლობა 
(1982-2000), თბილისის ბოტანიკური 
ბაღის შრომები (2001-2006), 
საქართველოს ეროვნული 
ბოტანიკური ბაღის შრომები (2013-
2015) 

თემატიკა: ბოტანიკა, მცენარეთა ფიზიოლოგია, 
ეკოლოგია და სხვ. 

ISSN: 1512-1275 

E ISSN: - 

URL: http://www.nbgg.ge/; proceedings.nbgg.ge 

DOI: - 

გამომცემელი: საქარ. ეროვნული ბოტანიკური ბაღი 

გამოდის: 1913 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: - 
მთ. რედაქტორი: თამაზ დარჩიძე - სარედაქციო-

საგამომცემლო კომიტეტის თავ-რე 
არქივი: 2013 – 2015 

ბოლო ნომერი: ტ. 101, 2015 

ტელეფონი: 599 933 295 

ელ. ფოსტა: proceedings@nbgg.ge; tinabar7@yahoo.com 
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საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
მოამბე 

Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences 

სტატუსი: სამეცნიერო-პერიოდული გამოცემა 
ინგლისურ, ქართულ ენებზე 

თემატიკა: საბუნებისმეტყველო , დედამიწის 
შემსწავლელი, აგრარული, 
სოციალური მეცნიერებები, ინჟინერია 
და სხვ. 

ISSN: 0132-1447 

E ISSN: - 

URL: http://science.org.ge/moambe/moambe-
geo.html 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემია 

გამოდის: 1940 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: SCOPUS, AGRIS, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (44, 22+22) 

მთ. რედაქტორი: აკად. გიორგი კვესიტაძე 

არქივი: 1996 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 14, #4, 2020 

ტელეფონი: 299 7593 

ელ. ფოსტა: bulletin@science.org.ge 
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საქართველოს რესპირაციული ჟურნალი 

 

 

სტატუსი: სამეცნიერო-პერიოდული გამოცემა 

თემატიკა: მედიცინა 

ISSN: 1512-2778 

E ISSN: - 

URL: http://www.georanet.org.ge/ 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს რესპირაციული 
ასოციაცია 

გამოდის: 2005 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო 

მთ. რედაქტორი: პროფ. თამაზ მაღლაკელიძე 

არქივი: 2005 - 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 16, #2, 2020 

ტელეფონი: 260 2460 

ელ. ფოსტა: gra@georanet.org.ge 
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საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (სსს) 

Georgian Engineering News (GEN) 

 

სტატუსი: რეცენზირებადი და რეფერირებადი 
პერიოდული გამოცემა ქართულ, 
ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: ტექნოლოგიები, ეკონომიკა, 
მშენებლობა, დედამიწის 
შემსწავლელი მეცნიერებები და სხვ. 

ISSN: 1512-0287 

E ISSN: - 

URL: https://gen.techinformi.ge 

DOI: - 

გამომცემელი: საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია 

გამოდის: 1998 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: AGRIS, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (26, 6+20) 

მთ. რედაქტორი: აკად. არჩილ ფრანგიშვილი 

არქივი: 1998 - 2018 

ბოლო ნომერი: #2(91), 2020 

ტელეფონი: 223 3531 

ელ. ფოსტა: qotoko@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

https://gen.techinformi.ge/


92 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ 
ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი - 
შრომათა კრებული 

Archil Eliashvili Institute of Control Systems of the Georgian 
Technical University - PROCEEDINGS 

Институт Систем Управления Имени Арчила Элиашвили 
Грузинского Технического Университета – СБОРНИК ТРУД 

სტატუსი: რეცენზირებადი და რეფერირებადი 
სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: კომპიუტერული მეცნიერებები, 
მართვის სისტემები 

ISSN: 0135-0765 

E ISSN: - 

URL: https://gtu.ge/msi/Menu/Publications/Coll
ections_works php 

DOI: - 

გამომცემელი: სტუ-ს ა. ელიაშვილის სახ. მართვის 
სისტემების ინსტიტუტი 

გამოდის: 1997 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (17, 16+1) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ნ. ყავლაშვილი 

არქივი: 2003-2020 

ბოლო ნომერი: #24, 2020 

ტელეფონი: 231 9871  

ელ. ფოსტა: martsistem@gmail.com 
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - შრომები 

Georgian Technical University – WORKS 

Грузинский Технический Университет – ТРУДЫ 

სტატუსი: რეფერირებადი სამეცნიერო-პერიოდუ-
ლი გამოცემა ქართულ, ინგლისურ, 
რუსულ ენებზე 

თემატიკა: მათემატიკა, კომპიუტერული, ბიოლო-
გიური, აგრარული მეცნიერებები, 
მშენებლობა, ენერგეტიკა, ეკონომიკა  
და სხვ. 

ISSN: 1512-0996 

E ISSN: - 

URL: http://shromebi.gtu.ge/ 

DOI: https://DOI:.org/10.36073/1512-0996 

გამომცემელი: საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 

გამოდის: 1924 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ICI, CrossRef, AGRIS, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (64, 43+21) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. დავით გურგენიძე 

არქივი: 2004 – 2020 

ბოლო ნომერი: #4(518), 2020 

ტელეფონი: - 

ელ. ფოსტა: sagamomcemlosakhli@yahoo.com 
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mailto:sagamomcemlosakhli@yahoo.com


94 

 

საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე 

Journal of Georgian Psychology 

 

სტატუსი: საერთაშორისო რეცენზირებადი, 
რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: ფსიქოლოგია 

ISSN: 1987-6238 

E ISSN: - 

URL: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/17
2494 

DOI: - 

გამომცემელი: - 

გამოდის: 1960 წლიდან. 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (3) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ზურაბ ვახანია 

არქივი: 2002 – 2019 

ბოლო ნომერი: 2019 

ტელეფონი: 539 945 304 

ელ. ფოსტა: d.uznadzeinstitute@gmail.com, 

uznadze.ps.inst@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/172494
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/172494
mailto:d.uznadzeinstitute@gmail.com
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საჰაერო ტრანსპორტი 

Air Transport 

Воздушний транспорт 

სტატუსი: საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: ტრანსპორტი 

ISSN: 1512-4916 

E ISSN: - 

URL: https://ssu.edu.ge/ჟურნალი საჰაერო-
ტრანსპორტი/ 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს საავიაციო 
უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2008 წლიდან 

პერიოდულობა: 1 ან 2 წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (11, 8+3) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. სერგო ტეფნაძე 

არქივი: 2009-2019 (გარდა 2018 წ.)  

ბოლო ნომერი: #1(13), 2019 

ტელეფონი: 277 3138; 277 6572 

ელ. ფოსტა: mail@ssu.edu.ge 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:mail@ssu.edu.ge
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სეუ და მეცნიერება 

SEU & Science 

 

სტატუსი: რეცენზირებადი და რეფერირებადი 
სამეცნიერო ჟურნალი 

თემატიკა: ბიზნესი, ეკონომიკა, ტურიზმი, 
სამართალი, მედიცინა და სხვ. 

ISSN: 1987-8591 

E ISSN: - 

URL: https://www.seu.edu.ge/ka/1442/ 

DOI: - 

გამომცემელი: სეუ - საქართველოს ეროვნული 
უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2016 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (თითოელ სექციას 
თავისი შემადგენლობა) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ანა ფირცხალაშვილი 

არქივი: 2016 – 2020 

ბოლო ნომერი: #9(9), 2020 

ტელეფონი: 290 0000 

ელ. ფოსტა: science@seu.edu.ge 

 
 
 
 
 
 

https://www.seu.edu.ge/ka/1442/
mailto:science@seu.edu.ge
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სკოლა და ცხოვრება  

 

 

სტატუსი: სამეცნიერო-პედაგოგიური ჟურნალი 
ქართულ ენაზე 

თემატიკა: განათლება 

ISSN: 2587-4551 

E ISSN: - 

URL: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/23
4949 

DOI: - 

გამომცემელი: ი.გოგებაშვილის სახ. პედაგოგთა 
კავშირი 

გამოდის: 1924 წლიდან. აღდგენილია 2017 
წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (16) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. გარი ჩაფიძე 

არქივი: 2017 – 2020 

ბოლო ნომერი: #5, 2020 

ტელეფონი: 227 8900 

ელ. ფოსტა: - 

 
 
 
 
 
 
 

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/234949
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/234949
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სკოლის მართვა 

 

 

სტატუსი: სამეცნიერო-მეთოდური ჟურნალი 
ქართულ ენაზე 

თემატიკა: განათლება, მართვა 

ISSN: 1512-0279 

E ISSN: - 

URL: http://mastsavlebeli.ge/?p= 26338 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრი 

გამოდის: 2018 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (6) 

მთ. რედაქტორი: გია მურღულია 

არქივი: 2018 – 2020 

ბოლო ნომერი: #2, 2020 

ტელეფონი: 551 344 411; 577 658 855  

ელ. ფოსტა: info@tpdc.ge 

gasa.edu.2017@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://mastsavlebeli.ge/?p
tel:577%2065%2088%2055;%20577%2025%2072%2072
mailto:info@tpdc.ge
mailto:gasa.edu.2017@gmail.com
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სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია - 
მოამბე 

Georgian Academy Of Agricultural Sciences – Bulletin 

 

სტატუსი: საერთაშორისო სამეცნიერო-
მეთოდოლოგიური და პრაქტიკულ-
სამეცნიერო შრომათა კრებული 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: აგრარული მეცნიერებები 

ISSN: 1512-2743 

E ISSN: - 

URL: http://www.gaas.dsl.ge/ 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
მეცნიერებათა აკადემია 

გამოდის: 1992 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: AGRIS, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (37, 22+15) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. გურამ ალექსიძე 

არქივი: 2012 – 2020 

ბოლო ნომერი: #2(44), 2020 

ტელეფონი: 291 0114; 291 0390; 599 227 550 

ელ. ფოსტა: acad.as@gaas.dsl.ge; 

areal55555@gmail.com 

 
 
 
 

mailto:areal55555@gmail.com
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სოციალური ეკონომიკა - XXI საუკუნის აქტუალური 
პრობლემები 

Social Economics - XXI Century’s Actual Problems  

Социальная Экономика - Актуальные Проблемы XXI Века 

სტატუსი: საერთაშორისო რეცენზირებადი და 
რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: ეკონომიკა, სამართალი, ინჟინერია, 
სოციოლოგია და სხვ. 

ISSN: 1987-7471 

E ISSN: - 

URL: https://socialuri-economica.bpengi.com/ 

DOI: - 

გამომცემელი: სტუ, ბიზნეს ტექნოლოგიების 
ფაკულტეტი 

გამოდის: 1999 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (47, 38+9) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ვახტანგ დათაშვილი 

არქივი: 2012 – 2019 

ბოლო ნომერი: #4, 2020 

ტელეფონი: 236 5116; 599 335 392 

ელ. ფოსტა: social_economica@mail.ru 

 
 
 
 
 
 

https://socialuri-economica.bpengi.com/
mailto:social_economica@mail.ru
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სოციალური, ეკოლოგიური და კლინიკური 
პედიატრია 

Social, Ecological & Clinical Pediatrics 

 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: მედიცინა 

ISSN: 1987-9865 

E ISSN: - 

URL: http://www.esgns.org 

DOI: - 

გამომცემელი: სოციალური პედიატრიის დაცვის 
ფონდი 

გამოდის: 2006 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (34, 32+2) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. გიორგი ჩახუნაშვილი 

არქივი: 2006 – 2020 

ბოლო ნომერი: #22-17-16, 2020 

ტელეფონი: 247 0401 

ელ. ფოსტა: info@sppf.info, euscigeo@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esgns.org/
mailto:euscigeo@yahoo.com
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სოხუმის უნივერსიტეტის შრომები 

 

 

სტატუსი: სამეცნიერო შრომები გამოდის  
სერიების სახით ქართულ ენაზე 
ინგლისურენოვანი ანოტაციით 

თემატიკა: საბუნებისმეტყველო, კომპიუტერული, 

სოციალური მეცნიერებები და სხვ. 

ISSN: 1987-6998 

E ISSN: - 

URL: https://www.sou.edu.ge/content/6/70/0/
0/0 

DOI: - 

გამომცემელი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2007 წლიდან 

პერიოდულობა: არარეგულარული (1 - 3) 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (9) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ზურაბ ხონელიძე 

არქივი: 2007 – 2019 

ბოლო ნომერი: XVIII, 2018 – 2019 

ტელეფონი: 254 1424 

ელ. ფოსტა: info@sou.edu.ge 

 

 

 

 

 

 

https://www.sou.edu.ge/content/6/70/0/0/0
https://www.sou.edu.ge/content/6/70/0/0/0
tel:0(32)%202%2054%2014%2024;
mailto:info@sou.edu.ge
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სპექტრი  

Spectre 

 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: მედიცინა, სამართალი, ეკონომიკა, 
სოციალური მეცნიერებები და სხვ. 

ISSN: 2587-4810 

E ISSN: - 

URL: https://sdasu.edu.ge/ka/publikaciebi 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს დავით აღმაშენებლის 
სახ. უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2017 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (15) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ნინო მეგრელიშვილი 

არქივი: 2017 – 2020 

ბოლო ნომერი: #3, 2020 

ტელეფონი: 225 3677  

ელ. ფოსტა: info@sdasu.edu.ge 

 
 
 
 
 
 
 

https://sdasu.edu.ge/ka/publikaciebi
mailto:info@sdasu.edu.ge
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სტუ-ს ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის 
ინსტიტუტი - სამეცნიერო შრომათა კრებული 

Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of Georgian 
Technical University - Collected Papers 

Институт Водного Хозяйства Им. Ц. Е. Мирцхулава ГТУ - 
Сборник Научных Трудов 

სტატუსი: სამეცნიერო შრომათა კრებული 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: მელიორაცია, ეკოლოგია, ბუნებრივი 
კატასტროფები 

ISSN: 1512-2344 

E ISSN: - 

URL: http://www.wmi.ge/GEO/7. htm 

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/20
1851 

DOI: - 

გამომცემელი: სტუ-ს ც. მირცხულავას წყალთა 
მეურნეობის ინსტიტუტი 

გამოდის: 1934 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (40, 8+32) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. გივი გავარდაშვილი 

არქივი: 2003 – 2013, 2012 - 2019 

ბოლო ნომერი: ივლისი, 2019 

ტელეფონი: 222 7200; 222 7000 

ელ. ფოსტა: gwmi1929@gmail.com 

 
 

http://www.wmi.ge/GEO/7.%20htm
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/201851
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/201851
mailto:gwmi1929@gmail.com
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სტუ-ს თემატური შრომების კრებული - მართვის 
ავტომატიზებული სისტემები 

Transactions of GTU- Automated Control Systems  

Труды -Автоматизированные Системы Управления 

სტატუსი: სამეცნიერო შრომების ელექტრონული 
ჟურნალი ქართულ, ინგლისურ, 
რუსულ, გერმანულ, ფრანგულ ენებზე 

თემატიკა: მართვის ავტომატიზებული 
სისტემები, კომპიუტერული 
მეცნიერებები 

ISSN: 1512-3979 

E ISSN: 1512-2174 

URL: https://gtu.ge/Journals/mas/ 

DOI: https://doi.org/10.36073/1512-3979 

გამომცემელი: სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის 
სისტემების ფაკულტეტი 

გამოდის: 2006 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: Crossref, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო ( 39, 29+10) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. გია სურგულაძე 

არქივი: 2006 – 2020 

ბოლო ნომერი: #1(30), 2020 

ტელეფონი: 237 1336; 599 432 224 

ელ. ფოსტა: gsurg@gmx.net; g.surguladze@gtu.ge 

 
 
 
 

https://gtu.ge/Journals/mas/
https://doi.org/10.36073/1512-3979
tel:+995322371319
tel:+995599142080
mailto:g.surguladze@gtu.ge
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ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა 

Transport and Machinebuilding 

Транспорт и Машиностроение 

სტატუსი: სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-
კვლევითი შრომების კრებული 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: ტრანსპორტი, მანქანათმშენებლობა 

ISSN: 1512-3537 

E ISSN: - 

URL: https://gtu.ge/Library/transp_jur/ 

DOI: - 

გამომცემელი: სტუ, სატრანსპორტო და მანქანათმშე-
ნებლობის ფაკულტეტი. 

გამოდის: 2005 წლიდან 

პერიოდულობა: 3-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (24) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. თეა ბარამაშვილი 

არქივი: 2010 – 2020 

ბოლო ნომერი: #3(49), 2020 

ტელეფონი: 551 611 611 

ელ. ფოსტა: t.baramashvili@yahoo.com 
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ფიზიკა 

Physics 

Физика 

სტატუსი: რეფერირებადი და რეცენზირებადი 
ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: ფიზიკა 

ISSN: - 

E ISSN: 1512-1461 

URL: http://gesj.internet-academy.org.ge/ge/ 
prv_issues_ge.php?b_sec=phys 

DOI: - 

გამომცემელი: სტუ, ნიკო მუსხელიშვილის სახ. 
გამოთვლითი მათემატიკის 
ინსტიტუტი 

გამოდის: 2003 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: eLibrary.ru, VINITI, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (23, 19+4) 

მთ. რედაქტორი: აკად. ანზორ ხელაშვილი 

არქივი: 2003 – 2020 

ბოლო ნომერი: #1(23), 2020 

ტელეფონი: 599 551 683 

ელ. ფოსტა: journal@internet-academy.org.ge 
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ქალთა ჯანმრთელობის აქტუალური საკითხები  

Actual Toplics On Women's Health 

Актуальные вопрсы женского здоровья 

სტატუსი: რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: მედიცინა 

ISSN: 2298-0091 

E ISSN: 2449-299X 

URL*: http://www.actualtopicswomenshealth.org/ 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაცია 

გამოდის: 2012 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში  

ინდექსაცია: ROAD, VINITI, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (22, 15+7) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ნინო ჟვანია 

არქივი: 2012 – 2020 

ბოლო ნომერი: #12, 2020 

ტელეფონი: 551 449 094 

ელ. ფოსტა: nina.zhvania27@gmail.com 
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ქართული რეფერატული ჟურნალი 

Georgian Abstracts Journal 

 

სტატუსი: საქართველოს სამეცნიერო 
პუბლიკაციების რეფერატული 
ჟურნალი ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, 
ტექნოლოგიები, მედიცინა, აგრარული, 
სოციალური მეცნიერებები 

ISSN: 1512-0775 

E ISSN: 1987-5800 

URL*: https://techinformi.ge/qrj 

DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0775 

გამომცემელი: სტუ, ინსტიტუტი ტექინფორმი 

გამოდის: 2000 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: CrossRef 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (10) 

მთ. რედაქტორი: მეცნ.დოქტ. მადონა კოპალეიშვილი 

არქივი: 2008 – 2020 

ბოლო ნომერი: #24(36) 2020 

ტელეფონი: 233 5315; 233 5122 

ელ. ფოსტა: tech@techinformi.ge 
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ქართული სამართლის ჟურნალი  

Georgian law journal 

 

სტატუსი: პერიოდული გამოცემა ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: სამართალი 

ISSN: 2587-4594 

E ISSN: - 

URL*: http://journal.genolaw.org/ka 

DOI: - 

გამომცემელი: ქართულ-ნორვეგიული კანონის 
უზენაესობის ასოციაცია 

გამოდის: 2017 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (6, 3+3) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. თეიმურაზ ანთელავა,  

მეცნ. დოქტ. თომას ფრობერგი 

არქივი: 2017 – 2019 

ბოლო ნომერი: #3, 2019 

ტელეფონი: - 

ელ. ფოსტა: editors@georgianlawjournal.org 
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ქართული უნივერსიტეტის შრომები 

Proceedings of the Georgian University 

 

სტატუსი: სამეცნიერო შრომათა კრებული 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, 
სამართალი, სოციალური 
მეცნიერებები და სხვ. 

ISSN: 1512-3073 

E ISSN: - 

URL: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/21
2234 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს საპატრიარქოს წმ. 
ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2015 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (11) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. სერგო ვარდოსანიძე 

არქივი: 2015 – 2017 

ბოლო ნომერი: ტ. III, 2017 

ტელეფონი: 225 8146; 225 0077 

ელ. ფოსტა: info@sangu.edu.ge 
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ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი 

Georgian psychological Journal  

 

სტატუსი: საერთაშორისო სამეცნიერო 
რეფერირებადი ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: ფსიქოლოგია, სოციალური 
მეცნიერებები 

ISSN: 2667-9027 

E ISSN: - 

URL: http://press.tsu.ge 

http://press.tsu.edu.ge/data/image_db_ 
innova/Fsiqologia_4-06-19.pdf 

https://www.tsu.ge/assets/media/files/ 
48/jurnalebi/FSIQOLOGIA-2020.pdf 

DOI: - 

გამომცემელი: თსუ-ს ფსიქოლოგიისა და განათლების 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

გამოდის: 2019 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (18, 12+6) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ლალი სურმანიძე 

არქივი: 2019 

ბოლო ნომერი: #1, 2020 

ტელეფონი: 225 0484 

ელ. ფოსტა: gpj@tsu.ge 

 
 

http://press.tsu.ge/
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ქიმიის უწყებანი 

 

 

სტატუსი: ღია წვდომის ელექტრონული 
სამეცნიერო-შემეცნებითი ჟურნალი 
ქართულ ენაზე 

თემატიკა: ქიმია 

ISSN: - 

E ISSN: 2233-3452 

URL: http://www.chemistry.ge/publication/che
mnews/index.php 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს პროფესიონალ 
ქიმიკოსთა ასოციაცია 

გამოდის: 2013 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (5) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი 

არქივი: 2013 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 4, #2, 2020 

ტელეფონი: 593 357 538 

ელ. ფოსტა: - 
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ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია - შრომები 

Tskhum-Abkhazian Academy of Sciences – Proceedings 

 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: საბუნებისმეტყველო, ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები 

ISSN: 2233-3363 

E ISSN: - 

URL: https://taas.ge/?page_id=314 

DOI: - 

გამომცემელი: ცხუმ- აფხაზეთის მეცნიერებათა 
აკადემია (აფხაზეთის მეცნიერთა 
დაფინანსების პროგრამის 
მხარდაჭერით გამოიცა ტომები: XIII-
XIV, 2017; XV-XIV, 2018: XVII-XVIII, 2019) 

გამოდის: 2011 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (41, 32+9) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ოთარ ჟორდანია 

არქივი: 2011 – 2020 

ბოლო ნომერი: XIX-XX, 2020 

ტელეფონი: 272 4780 

ელ. ფოსტა: tskhumabkhazianacademy@gmail.com 
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ხელისუფლება და საზოგადოება 

Authority And Society 

Власть И Общество 

სტატუსი: რეცენზირებადი და რეფერირებადი 
სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: პოლიტიკური და სოციალური 
მეცნიერებები 

ISSN: 1512-374X 

E ISSN: 1512-4029 

URL: http://www.odageorgia.ge/pages/index/p
ublications 

DOI: - 

გამომცემელი: ღია დიპლომატიის ასოციაცია 

გამოდის: 2005 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: eLibrary.Ru 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (34, 18+16) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. შოთა დოღონაძე 

არქივი: 2006 – 2020 

ბოლო ნომერი: #4(56), 2020 

ტელეფონი: 236 4514 

ელ. ფოსტა: geoandopendip@yahoo.com 
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ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია 

Health Policy, Economics and Sociology 

 

სტატუსი: საერთაშორისო სამეცნიერო 
რეცენზირებადი ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: მედიცინა, ეკონომიკა 

ISSN: - 

E ISSN: 2346-7983 

URL*: https://heconomic.wordpress.com/ 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს ჯანდაცვისა და 
დაზღვევის ინსტიტუტი 

გამოდის: 2015 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (53, 41+12) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. თენგიზ ვერულავა 

არქივი: 2015 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 7(1), 2021 

ტელეფონი: 577 284 849 

ელ. ფოსტა: tengiz.verulava@gmail.com 
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ჰიდროინჟინერია  

Hidroenginering  

Гидроинженерия 

სტატუსი: სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე  

თემატიკა: დედამიწის შემსწავლელი 
მეცნიერებები 

ISSN: 1512-410X 

E ISSN: - 

URL: https://gtu.ge/Library/hydro _jur/ 

DOI - 

გამომცემელი: სტუ, საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია 

გამოდის: 2007 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (25, 19+6) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. იური ქადარია 

არქივი: 2008 – 2019 

ბოლო ნომერი: #1-2(27-28), 2019 

ტელეფონი: 233 0687 

ელ. ფოსტა: sagamomcemlosakhli@yahoo.com 
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ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის პრობლემები 

Pressing Problems in Hydrometeorology and Ecology 

Проблемы Гидрометеорологии и Экологии 

 

სტატუსი: სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა 
კრებული ქართულ, ინგლისურ, რუსულ 
ენებზე. 

ამავე სერიული ნომრით გამოცემულია 
პუბლიკაციების რეფერატული ჟურნალი 
#1, 2016 - #3, 2019 ქართულ, ინგლისურ 
ენებზე 

თემატიკა: დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები 

ISSN: 1512-0902 

E ISSN: - 

URL: http://www.ecohydmet.ge/publication.html 

DOI - 

გამომცემელი: სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის 
ინსტიტუტი 

გამოდის: 1953 წლიდან 

პერიოდულობა: არარეგულარული (0-3) 

ინდექსაცია: VINITI, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (31, 24+7) 

მთ. რედაქტორი: მეცნ. დოქტ. თენგიზ ცინცაძე 

არქივი: 1996 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 129, 2020 

ტელეფონი: 295 1047; 295 0322; 295 1160 

ელ. ფოსტა: ecohydmet@yahoo.com 

 
 
 

http://www.ecohydmet.ge/publication.html
mailto:ecohydmet@yahoo.com
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Ambiance in Life International Scientific Journal in 
Medicine of Southern Caucasus 

 

სტატუსი: სამეცნიერო რეფერირებადი და 
რეცენზირებადი ელექტრონული 
ჟურნალი ინგლისურ ენაზე 

თემატიკა: მედიცინა 

ISSN: 2346-8068 

E ISSN: 2346-8181 

URL: http://sc-media.org/ ambiance-in-life-
isjmsc/ 

DOI: https://doi.org/10.36962 / ALISJMSC 

გამომცემელი: NGO RAIDCG 

გამოდის: 2015 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ICI, IPIndexing, Zenodo, CrossRef 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (54, 40+14) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ნამიგ ისაევი 

არქივი: 2015 – 2021 

ბოლო ნომერი: ტ. 6, #1, 2021 

ტელეფონი: +994 552 417 012 

ელ. ფოსტა: gulustanbssjar@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://sc-media.org/%20ambiance-in-life-isjmsc/
http://sc-media.org/%20ambiance-in-life-isjmsc/
mailto:gulustanbssjar@gmail.com
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Annals of Agrarian Science 

Известия аграрной науки 

 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი სამხრეთ 
კავკასიის ქვეყნების აგრარული 
სფეროს მეცნიერული პუბლიკაციებით 
ინგლისურ-რუსულ ენებზე 

თემატიკა: აგრარული მეცნიერებები 

ISSN: 1512-1887 

E ISSN: - 

URL*: http://journals.org.ge/index.php/aans/issu
e/archive 
https://www.journals.elsevier.com/annals
-of-agrarian-science 
https://www.sciencedirect.com/journal/a
nnals-of-agrarian-science/issues 
http://journals.org.ge/index.php/aans/index 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2003 წლიდან, OJS ვერსია - 2019 
წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: DOAJ, AGRIS, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (51, 6+45) 

მთ. რედაქტორი: აკად. თენგიზ ურუშაძე 

არქივი: 2003 – 2013; 2016 – 2018 ; 2019 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 18, #3, 2020 

ტელეფონი: - 

ელ. ფოსტა: editorial@agrscience.ge 

 

 

http://journals.org.ge/index.php/aans/issue/archive
http://journals.org.ge/index.php/aans/issue/archive
https://www.sciencedirect.com/journal/annals-of-agrarian-science/issues
https://www.sciencedirect.com/journal/annals-of-agrarian-science/issues
http://journals.org.ge/index.php/aans/index
mailto:editorial@agrscience.ge
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Astronomy & Astrophysics (Caucasus) 

 

 

სტატუსი: საერთაშორისო რეცენზირებადი 
ელექტრონული ჟურნალი ინგლისურ 
ენაზე 

თემატიკა: ასტრონომია, ასტროფიზიკა 

ISSN: 2449-2493 

E ISSN: 2449-2914 

URL: http://www.sjunijournals.ge/index.php/A
A/issue/view/5 

DOI: - 

გამომცემელი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2017 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ROAD 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (18, 10+8) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. რევაზ ჭიღლაძე  

არქივი: 2016 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 5, 2020 

ტელეფონი: 222 1990 

ელ. ფოსტა: astronomy@sjuni.edu.ge 

revazchigladze@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 

http://www.sjunijournals.ge/index.php/AA/issue/view/5
http://www.sjunijournals.ge/index.php/AA/issue/view/5
mailto:revazchigladze@yahoo.com
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Black Sea Journal of Management and Marketing 

 

 

სტატუსი: რეცენზირებადი და რეფერირებადი 
სამეცნიერო ელექტრონული ჟურნალი 
ინგლისურ ენაზე 

თემატიკა: ეკონომიკა 

ISSN: - 

E ISSN: 2667-9426 

URL*: https://www.bsjmm.com/index.php/bsjmm 

DOI: https://doi.org/10.47299/bsjmm.v2i1 

გამომცემელი: CALG (Community of Azerbaijanis living in 
Georgia. Gulustan-bssjar) 

გამოდის: 2020 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: CrossRef, Google Shcolar 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (12, 1+11) 

მთ. რედაქტორი: Prof. Dr. Halil Zaim, American University of 
the Middle East 

არქივი: 2020 – 2021 

ბოლო ნომერი: ტ. 2, #1, 2021 

ტელეფონი: - 

ელ. ფოსტა: bsjomm@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.bsjmm.com/index.php/bsjmm
https://doi.org/10.47299/bsjmm.v2i1
http://oaji.net/journals-list-by-publisher.html?publisher=CALG
mailto:bsjomm@gmail.com
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Caucasiana 
 
 

სტატუსი: ელექტრონული საერთაშორისო 
რეცენზირებადი სამეცნიერო 
ჟურნალი ინგლისურ ენაზე. მისი 
წინამორბედია ბეჭდური გამოცემა 
„ზოოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა 
კრებული“ ქართულ, ინგლისურ 
ენებზე 

თემატიკა: ბიოლოგიური მეცნიერებები 

ISSN: 1512-1720 

E ISSN: - 

URL: https://caucasiana.pensoft.net/ 

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/102047 

DOI: - 

გამომცემელი: საგამომცემლო კომპანია Pensoft 
(ბულგარეთი) 

გამოდის: 2019 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში ტომის სახით, 
ცალკეული სტატიები ქვეყნდება 
მზადყოფნისთანავე 

ინდექსაცია: CrossRef, ResearchBib, Scibey, Unpaywall, 
CLOCKSS, Zenodo, Portico 

რედკოლეგია: თემატიკის მიხედვით 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ლევან მუმლაძე  

არქივი: 1938 – 1949, 2000 – 2018 

ბოლო ნომერი: ტ. XXVI, 2018 (ბეჭდური) 

ტელეფონი: +359-2-8704281 

ელ. ფოსტა: journals@pensoft.net;  

lmumladze@gmail.com 

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/102047
https://www.crossref.org/
http://journalseeker.researchbib.com/
https://www.scibey.com/
https://unpaywall.org/
https://clockss.org/
https://zenodo.org/
mailto:journals@pensoft.net
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Caucasus Abstracts Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology – CAJNN 

კავკასიის რეფერატული ჟურნალი 
ნანომეცნიერებასა და ნანოტექნოლოგიებში 

სტატუსი: საერთაშორისო თემატური 
რეფერატული ჟურნალი ინგლისურ 
ენაზე 

თემატიკა: ნანოტექნოლოგიები 

ISSN: - 

E ISSN: 2667-9221 

URL*: https://cajnn.techinformi.ge 

DOI: https://doi.org/10.36073/2667-9221 

გამომცემელი: სტუ-ს ინსტიტუტი ტექინფორმი 

გამოდის: 2019 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: Crossref 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (7) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ლევან ჩხარტიშვილი, 
მეცნ. დოქტ. მადონა კოპალეიშვილი 

არქივი: 2019 - 2020 

ბოლო ნომერი: #2, 2020 

ტელეფონი: 233 5315; 233 5903 

ელ. ფოსტა: i_bedinashvili@gtu.ge 

 
 
 
 
 
 
 

https://cajnn.techinformi.ge/
mailto:i_bedinashvili@gtu.ge
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Caucasus Journal of Health Science and Public Health 

 

 

სტატუსი: ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი 
ინგლისურ, ქართულ ენებზე 

თემატიკა: მედიცინა 

ISSN: 2449-2647 

E ISSN: 2449-2450 

URL: http://caucasushealth.ug.edu.ge/archive. 
php 

DOI:  

გამომცემელი: საქართველოს უნივერსიტეტი, თსუ, 
ნორვეგიის უნივერსიტეტი (The Arctic 
University of Norway, Tromsø) 

გამოდის: 2016 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია:  

რედკოლეგია: საერთაშორისო (26, 15+11) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ამირან გამყრელიძე 

პროფ. Toralf Hasvold  

არქივი: 2016 - 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 4, დამ. 8, 2020 

ტელეფონი: 224 1144 

ელ. ფოსტა: k.nanobashvili@ug.edu.ge 

 
 
 
 
 
 

http://caucasushealth.ug.edu.ge/archive.%0bphp
http://caucasushealth.ug.edu.ge/archive.%0bphp
mailto:k.nanobashvili@ug.edu.ge
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Caucasus Journal of Social Sciences 

 

 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი ინგლისურ 
ენაზე 

თემატიკა: სოციალური მეცნიერებები 

ISSN: 1512-3677 

E ISSN: - 

URL: https://www.ug.edu.ge/samecniero-
Jurnali 

DOI: - 

გამომცემელი: საქართველოს უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2008 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (19, 13+6) 

მთ. რედაქტორი: ჯულიეტა ანდღულაძე 

არქივი: 2008 - 2019 

ბოლო ნომერი: ტ. 12, #1, 2019 

ტელეფონი: 591 992 977 

ელ. ფოსტა: cjss_editor@ug.edu.ge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://local.nplg.gov.ge/ec/ka/pd3/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=200%3ACaucasus+Journal+of+Social+Sciences
https://www.ug.edu.ge/samecniero-Jurnali
https://www.ug.edu.ge/samecniero-Jurnali
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Eastern Europe Regional Studies 

 

 

სტატუსი: ელექტრონული ჟურნალი ინგლისურ 
ენაზე 

თემატიკა: პოლიტიკური, სოციალური 
მეცნიერებები 

ISSN: - 

E ISSN: 2587-456X 

URL*: http://psage.tsu.ge/index.php/Easternstud
ies/index 

DOI: - 

გამომცემელი: მოლდოვის სახ. უნივერსიტეტი, თსუ, 
უკრაინის დიპლომატიკის აკადემია 
(ევროკომისიის FP7 პროგრამა) 

გამოდის: 2016 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (6, 1+5) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. Valentina Teosa - მოლდოვის 
უნივ.-ტი. (teosavalentina@gmail.com) 

არქივი: 2016 – 2020 

ბოლო ნომერი: #1, 2020 

ტელეფონი: 571 402 288 

ელ. ფოსტა: Lado.nafetvaridze@gmail.com 

 
 
 
 
 

http://psage.tsu.ge/index.php/Easternstudies/index
http://psage.tsu.ge/index.php/Easternstudies/index
mailto:Lado.nafetvaridze@gmail.com
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Energyonline (EOL) 

 

 

სტატუსი: სამეცნიერო-ტექნიკური პერიოდული 
გამოცემა ქართულ, ინგლისურ, 
რუსულ ენებზე 

თემატიკა: ენერგეტიკა 

ISSN: - 

E ISSN: 1987-8257 

URL*: www.energyonline.ge 

DOI: - 

გამომცემელი: კავშირი „მეცნიერება და ენერგეტიკა“ 

გამოდის: 2009 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: VINITI, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (25, 18+7) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. მერაბ ლორთქიფანიძე 

არქივი: 2012 – 2020 

ბოლო ნომერი: #4 (96), 2020 

ტელეფონი: - 

ელ. ფოსტა: editorial@energyonline.ge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energyonline.ge/
mailto:editorial@energyonline.ge
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European Geographical Studies 

 

 

სტატუსი: საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 
ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა:  დედამიწის შემსწავლელი 
მეცნიერებები 

ISSN: - 

E ISSN: 2413-7197 

URL*: http://ejournal9.com/ 

DOI: https://doi.org/10.13187/egs. 

გამომცემელი: Academic Publishing House Researcher 
s.r.o. 

გამოდის: 2014 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: OAJI, CrossRef, eLibrary.ru, CiteFactor, 
SHERPA/RoMEO, MIAR 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (10, 2+8) 

საქართველოდან:  
ცისანა ბასილაშვილი (სტუ),  
იზოლდა ჭინჭარაშვილი (თელავის სახ. 
უნივერსიტეტი) 

მთ. რედაქტორი: ოლეგ რიბაკი (რფ) 

არქივი: 2014 - 2020 

ბოლო ნომერი: #7(1), 2020 

ტელეფონი: - 

ელ. ფოსტა: aphr.sro@gmail.com 

 
 

http://ejournal9.com/
http://dx.doi.org/10.13187/egs.2020.1.3
http://aphrsro.net/
http://aphrsro.net/
mailto:aphr.sro@gmail.com
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European journal of transformation studies 

 

 

სტატუსი: საერთაშორისო რეცენზირებადი 
ჟურნალი ინგლისურ ენაზე 

თემატიკა: საერთაშორისო ურთიერთობები 

ISSN: - 

E ISSN: 2298-0997 

URL*: https://www.journal-transformation.org/ 
issues. html 

DOI: - 

გამომცემელი: NGO „ევროპა ჩვენი სახლია“ 

გამოდის: 2013 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: GIF, ERIH Plus, ESCI (WoS), ICI 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (38, 4+34) 

მთ. რედაქტორი: Arkadiusz Modrzejewski, გდანსკის 
უნივერსიტეტი, პოლონეთი 

არქივი: 2013 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 8, დამ. 1, 2020 

ტელეფონი: - 

ელ. ფოსტა: riep@riep.org 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.journal-transformation.org/%20issues.%20html
https://www.journal-transformation.org/%20issues.%20html
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URL: http://tcms.org.ge/Journals/JHRS/ 

DOI: - 

გამომცემელი: ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი 

გამოდის: 1998 წლიდან, ელექტრონული ვერსია - 
2011 წლიდან. 2012 წლიდან მუშავდება 
Springer-ის მიერ. 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: CNKI, EBSCO, Google Scholar, SCImago, 
SCOPUS, SciSearch, zbMATH და სხვ. 

0.537 (2019) Impact factor, 0.549 (2019) 
Five year impact factor, 15,818 (2019) 
Downloads 

https://www. springer.com/ journal/40062 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (45, 3+42) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ხვედრი ინასარიძე (თსუ) 

არქივი: 2006 – 2020; 2006 – 2013; 2012 -2020  

ბოლო ნომერი: ტ. 15, #3-4, 2020 

ტელეფონი: 239 5626, 239 1805 

ელ. ფოსტა: hvedri.inasaridze@tsu.ge; 
inassari@gmail.com 

 

http://tcms.org.ge/Journals/JHRS/
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Journal of Politics and Democratization - JPD 

 

 

სტატუსი: რეცენზირებადი სამეცნიერო 
ელექტრონული ჟურნალი ინგლისურ 
ენაზე 

თემატიკა: პოლიტიკური მეცნიერებები 

ISSN: - 

E ISSN: 2449-2671 

URL*: gipa.ge/JPD/?page=home 

DOI: - 

გამომცემელი: საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 
(GIPA) და Troy University (Troy, Alabama) 

გამოდის: 2016 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (4, 3+1) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. თორნიკე შარაშენიძე 
(t.sharashenidze@gipa.ge) და  
Dr. Terry Anderson 

არქივი: 2016 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 4, #4, 2020 

ტელეფონი: 249 7500 

ელ. ფოსტა: research@gipa.ge 
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Journal of Social Sciences (JSS) 

 

 

სტატუსი: საერთაშორისო (რეგიონული) 
რეცენზირებადი ელექტრონული 
ჟურნალი ინგლისურ ენაზე 

თემატიკა: სოციალური მეცნიერებები 

ISSN: 2233-3878 

E ISSN: 2346-8262 

URL*: https://jss.ibsu.edu.ge/ 

DOI: - 

გამომცემელი: შავი ზღვის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2012 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: OAJI, ISI, SIS, JIFACTOR, Academic Resource 
Index 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (27, 15+12) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ეკა ავალიანი  

არქივი: 2012 - 2016 

ბოლო ნომერი: ტ. 7, #1, 2018 

ტელეფონი: 259 5005 

ელ. ფოსტა: eavaliani@ibsu.edu.ge 

 
 
 
 
 
 
 

https://jss.ibsu.edu.ge/
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Journal of Technical Science and Technologies (JTST) 

 

 

სტატუსი: საერთაშორისო (რეგიონული) 
რეცენზირებადი ელექტრონული 
ჟურნალი ინგლისურ ენაზე 

თემატიკა: მათემატიკა, ფიზიკა, ბიოლოგია, 
ქიმია, კომპიუტერული მეცნიერებები, 
საინჟინრო საქმე და სხვ. 

ISSN: 2298-0032 

E ISSN: 2346-8270 

URL*: https://jtst.ibsu.edu.ge 

DOI:  

გამომცემელი: შავი ზღვის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2012 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: OAJI, JIF, SIS, DRJI, IIJIF 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (22, 7+15) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. Cihan Mert 

არქივი: 2012 - 2018 

ბოლო ნომერი: ტ. 7, #2, 2018 

ტელეფონი: 259 5005 

ელ. ფოსტა: jtst@ibsu.edu.ge 

 
 
 
 
 
 

https://jtst.ibsu.edu.ge/
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Lecture Notes of TICMI 

 

 

სტატუსი: რეცენზირებადი სამეცნიერო 
ჟურნალი, გამოდის ინგლისურ ენაზე 
ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით 

თემატიკა: მათემატიკა, მექანიკა, 
კომპიუტერული, საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებები 

ISSN: 1512-0511 

E ISSN: - 

URL: http://www.viam.science.tsu.ge/others/tic
mi/lnt/lecturen.htm 

DOI: - 

გამომცემელი: თბილისის მათემატიკისა და 
ინფორმატიკის საერთაშორისო 
ცენტრი (TICMI), თსუ-ს ი. ვეკუას 
სახელობის გამოყენებითი 
მათემატიკის ინსტიტუტი 

გამოდის: 2000 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: MR, MathSciNet, Scopus, Zentralblatt 
Math 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (7, 4+3) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. გიორგი ჯაიანი 

არქივი: 2000 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 21, 2020 

ტელეფონი: 218 8098 

ელ. ფოსტა: george.jaiani@viam.sci.tsu.ge 

 

http://www.viam.science.tsu.ge/others/ticmi/lnt/lecturen.htm
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Memoirs on Differential Equations and Mathematical 
Physics 

 

სტატუსი: საერთაშორისო რეცენზირებადი 
სამეცნიერო ჟურნალი ინგლისურ, 
ქართულ (რეფ.) ენებზე 

თემატიკა: მათემატიკა, ფიზიკა 

ISSN: 1512-0015 

E ISSN: - 

URL: http://www.rmi.ge/jeomj/memoirs/ 

DOI: - 

გამომცემელი: თსუ-ს ანდრია რაზმაძის მათემატიკის 
ინსტიტუტი 

გამოდის: 1994 წლიდან 

პერიოდულობა: 3-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: MR, Zentralblatt Math 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (27, 8+19) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ივანე კიღურაძე 

არქივი: 1994 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 81, 2020 

ტელეფონი: 239 5626; 239 1805 

ელ. ფოსტა: mdemp-rmi@tsu.ge 
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Nano Studies 

 

 

სტატუსი: საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 
ინგლისურ, ქართულ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: ნანომეცნიერება, ნანოტექნოლოგიები 

ISSN: 1987-8826 

E ISSN: - 

URL: https://nanostudies.org/ 

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/ 
140636 

http://www.eurchembull.com/NanoStudie
s/ri.html 

DOI - 

გამომცემელი: პროფ. ლევან ჩხარტიშვილი 

გამოდის: 2010 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ქრჟ 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (3) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ლევან ჩხარტიშვილი 

არქივი: 2010 – 2019 

ბოლო ნომერი: #20, 2020 

ტელეფონი: 237 1942; 599 340 736 

ელ. ფოსტა: chkharti2003@yahoo.com 
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Politics 

პოლიტიკა 

 

სტატუსი: ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი 
ქართულ, ინგლისურ ენებზე 

თემატიკა: პოლიტიკური, სოციალური 
მეცნიერებები 

ISSN: 2449-2825 

E ISSN: 2449-2833 

URL*: www.psage.tsu.ge 

DOI - 

გამომცემელი: თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
პოლიტიკურ მეცნიერებათა 
დეპარტამენტი 

გამოდის: 2017 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (5, 4+1) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. მალხაზ მაცაბერიძე 

არქივი: 2017 – 2020 

ბოლო ნომერი: #6, 2020 

ტელეფონი: 571 402 288 

ელ. ფოსტა: Lado.nafetvaridze@gmail.com 
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Problems of Mechanics 

 

 

სტატუსი: საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 
ინგლისურ, რუსულ ენებზე. 2000-2004 
წლებში იწოდებოდა Problems of Applied 
Mechanics 

თემატიკა: მანქანათმშენებლობა 

ISSN: 1512-0740 

E ISSN: - 

URL*: http://www.pam.edu.ge/ 

DOI: - 

გამომცემელი: IFToMM (მანქანებისა და მექანიზმების 
შესახებ მეცნიერების ხელშეწყობის 
საერთაშორისო ფედერაცია) 

გამოდის: 2000 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (19, 9+10) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ნოდარ დავითაშვილი 

არქივი: 2000 – 2020 

ბოლო ნომერი: #4(81), 2020 

ტელეფონი: 225 2625 

ელ. ფოსტა: nodar@pam.edu.ge 
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Psychology, Therapy, Rehabilitation and Sport (PTRS) 

 

 

სტატუსი: ელექტრონული ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: მედიცინა, ფსიქოლოგია, სპორტი 

ISSN: 2587-5353 

E ISSN: 2667-906X 

URL: https://neurosciencegeorgia.wixsite.com/n
euroscience/ issues 

DOI:  

გამომცემელი: ნეირომეცნიერების ასოციაცია 

გამოდის: 2019 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (10) 

მთ. რედაქტორი: მეცნ. დოქტ. ქეთევან ინასარიძე 

არქივი: A1, 2019 

ბოლო ნომერი: B1, (1-6). 2019 

ტელეფონი: 599 562 609 

ელ. ფოსტა: ptrs.neuro@gmail.com; 
kate_inasaridze@hotmail.com 
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Scientific Journal of International Black Sea University 

 

 

სტატუსი: საერთაშორისო რეცენზირებადი 
პოლითემატური სამეცნიერო 
ჟურნალი ინგლისურ ენაზე 

თემატიკა: ეკონომიკა, ენერგეტიკა, განათლება და 
სხვ. 

ISSN: 1512-3731  

E ISSN: 2233-3002 

URL*: https://journal.ibsu.edu.ge/index.php/ 
ibsusj/issue/ archive 

DOI: - 

გამომცემელი: შავი ზღვის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი 

გამოდის: 2006 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: EBSCO host Products; ProQuest Science; 
RePEc; Economist Online; WorldCat 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (42, 2+40) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. გიული ალასანია 

არქივი: 2006 – 2011 

ბოლო ნომერი: ტ. 5, #2, 2011 

ტელეფონი: 259 5005 

ელ. ფოსტა: journal@ibsu.edu.ge 
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Tbilisi Mathematical journal 

 

 

სტატუსი: საერთაშორისო რეცენზირებადი და 
რეფერირებადი ჟურნალი ინგლისურ 
ენაზე 

თემატიკა: მათემატიკა 

ISSN: - 

E ISSN: 1512-0139 

URL: http://www.tcms.org.ge/Journals/TMJ/ 

DOI: - 

გამომცემელი: თბილისის მათემატიკურ 
მეცნიერებათა ცენტრი 

გამოდის: 2008 წლიდან, ელექტრონული - 2018 წ. 
პროექტის Euclid ფარგლებში (Cornell 
University Library and Duke University 
Press USA 
https://projecteuclid.org/euclid.tbilisi) 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: ESCI, WoS, CNKI Scholar, EBSCO, Google 
Scholar, MathSciNet, Ulrich’s Periodicals 
Directory, zbMATH, RG 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (58, 13+45) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ხვედრი ინასარიძე 

არქივი: 2008 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 14, #1, 2021 

ტელეფონი: 239 5626; 239 1805 

ელ. ფოსტა: hvedri.inasaridze@tsu.ge; 
inassari@gmail.com 

 

http://www.tcms.org.ge/Journals/TMJ/
https://projecteuclid.org/euclid.tbilisi
mailto:hvedri.inasaridze@tsu.ge
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The Caucasus-Economic and Social Analysis Journal of 
Southern Caucasus (SCARSC) 

 

სტატუსი: რეფერირებადი და რეცენზირებადი 
სამეცნიერო ჟურნალი ინგლისურ, 
ქართულ, აზერბაიჯანულ, რუსულ, 
თურქულ ენებზე 

თემატიკა: ეკონომიკა, სოციალური მეცნიერებები, 
სამართალი, გარემოს დაცვა, 
არქიტექტურა 

ISSN: 2298-0946 

E ISSN: 1987-6114 

URL*: http://sc-media.org/the-caucasus-sjarsc/ 

DOI: https://doi.org/10.36962/CESAJSC 

გამომცემელი: Representation of Azerbaijan International 
Diaspora Center in Georgia 

გამოდის: 2013 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: CrossRef, Google Schcolar, ZENODO, 
Academic Resource Index, IPIndexing, 
eLibrary.ru და სხვ. სულ 21 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (13, 11+2) 

მთ. რედაქტორი: რუბრიკის მიხედვით: ეკა ავალიანი, 
მარიამ ხარაიშვილი, ლია ელიავა, 
ბადრი გეჩბაია და სხვ. 

არქივი: 2013 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 40, #1, 2021 

ტელეფონი: 994 552 417 012; 994 552 417 009;  
994 518 648 894 

ელ. ფოსტა: gulustanbssjar@gmail.com 

 

http://sc-media.org/the-caucasus-sjarsc/
https://doi.org/10.36962/CESAJSC
mailto:gulustanbssjar@gmail.com
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Therapia საქართველო  

 

 

სტატუსი: სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი 
ქართულ ენაზე, ამერიკული „The 
Lancet“-ის (www.thelancet.com) 
ქართული ანალოგი 

თემატიკა: მედიცინა 

ISSN: 2346-8211 

E ISSN: - 

URL: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/13
3318 

DOI:  

გამომცემელი: სრულიად უკრაინის საზოგადოებრივი 
გაერთიანება „გეორგიის” პრეზიდენტი 
მეცნ.დოქტ. ბესიკ შამუგია 

გამოდის: 2015 წლიდან 

პერიოდულობა: 4-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (51, 37+14) 

მთ. რედაქტორი: კოტე თოდუა 

არქივი: 2015 – 2020 

ბოლო ნომერი: #4, 2020 

ტელეფონი: - 

ელ. ფოსტა: therapiageorgia@gmail.com 

 

 

 

 

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/133318
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/133318
mailto:therapiageorgia@gmail.com
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Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute 

2016 წლამდე:  

Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute 

სტატუსი: საერთაშორისო რეცენზირებადი 
ჟურნალი ინგლისურ ენაზე 

თემატიკა: მათემატიკა 

ISSN: 1512-0007; 2346-8092 

E ISSN: - 

URL*: http://rmi.ge/proceedings/ 

http://www.rmi.ge/transactions/ 

DOI: - 
გამომცემელი: თსუ-ს ანდრია რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტი 
გამოდის: 1937 წლიდან, 1937-1947 წლებში ტ. 1-15 

გამოდიოდა დასახელებით: Travaux de 
L'Institute Mathematique de Tbilissi; 
1948-1989 წლებში ტ.16-99 დასახელებით: 
Trudy Tbilisskogo Matematicheskogo Instituta, 
1990-2015 წლებში ტ. 100-169 - Proceedings of 
A. Razmadze Mathematical Institute, 
2016-2018 წლებში ტ. 170-172 გამოიცემოდა 
Elsevier-ის მიერ დასახელებით: Transactions 
of A. Razmadze Mathematical Institute. 
ამ დასახელებით გამოდის 2019 წლიდან. 

პერიოდულობა: 3-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: MR, MathSciNet, Zentralblatt Math, SCIE, WoS, 
Google Scolar, VINITI, SCOPUS, EBSCO 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (32, 14+18) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ალექსანდრე მესხი 

არქივი: 1937 – 2015; 2019 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 174, #3, 2020 

ტელეფონი: 239 1805; 239 7830 

ელ. ფოსტა: kokil@rmi.ge 

http://rmi.ge/proceedings/
http://rmi.ge/proceedings/
http://www.rmi.ge/transactions/
http://rmi.ge/proceedings/
http://rmi.ge/proceedings/
mailto:kokil@rmi.ge
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Translational and Clinical Medicine - Georgian Medical 
Journal 

 

სტატუსი: ღია წვდომის რეცენზირებადი 
სამეცნიერო ჟურნალი ინგლისურ 
ენაზე 

თემატიკა: მედიცინა 

ISSN: - 

E ISSN: 2346-8491 

URL: http://tcm.tsu.ge/index.php/TCM-GMJ 

DOI https://doi.org/10.29088/TCM-GMJ 

გამომცემელი: ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
საქართველოს მედიკოსთა ასოციაცია 

გამოდის: 2016 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: Google scholar, Crossref, ქრჟ 

რედკოლეგია: ადგილობრივი (5) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. არჩილ ხომასურიძე 

არქივი: 2016 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 5, #2, 2020 

ტელეფონი: 291 3125 

ელ. ფოსტა: tcm@tsu.ge 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://tcm.tsu.ge/index.php/TCM-GMJ
https://doi.org/10.29088/TCM-GMJ
mailto:tcm@tsu.ge
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WEST – EAST 

 

 

სტატუსი: საერთაშორისო რეცენზირებადი 
სამეცნიერო ჟურნალი ქართულ, 
ინგლისურ, რუსულ ენებზე 

თემატიკა: ენათმეცნიერება, კომპიუტერული 
მეცნიერებები, განათლება, მედია და 
სხვ. 

ISSN: 2587-5434 

E ISSN: 2587-5523 

URL: http://ispop.ge/ 

DOI https://doi.org/10.33739/WEST-EAST 

გამომცემელი: ფილოლოგთა სამეცნიერო-
პედაგოგიური საერთაშორისო 
ორგანიზაცია West-East (ISPOP) 

გამოდის: 2019 წლიდან 

პერიოდულობა: 2-ჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: CrossRef, eLibrary.ru, Road, World Cat, 
Google, ქრჟ 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (16, 3+13) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ზოია ადამია 

არქივი: 2019 – 2020 

ბოლო ნომერი: ტ. 4, #1, 2020 

ტელეფონი: 599 270 746; 599 608 966 

ელ. ფოსტა: ispop.ew@gmail.com 

 
 
 
 

http://ispop.ge/
mailto:ispop.ew@gmail.com
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Южнокавказский юридический журнал 

South Caucasus Law Journal 

სამხრეთ კავკასიის იურიდიული ჟურნალი 

სტატუსი: სამეცნიერო ჟურნალი ინგლისურ, 
რუსულ ენებზე (მიღებული კანონების 
შედარებითი ანალიზი) 

თემატიკა: სამართალი 

ISSN: 2298-0490 

E ISSN: - 

URL: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/27
8878 

http://lawlibrary.info/ge/ 

DOI - 

გამომცემელი: თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი, GTZ 

გამოდის: 2010 წლიდან 

პერიოდულობა: ერთჯერ წელიწადში 

ინდექსაცია: - 

რედკოლეგია: საერთაშორისო (8, 3+5) 

მთ. რედაქტორი: პროფ. ნორბერტ ბერნსდორფი, 
გერმანია 

არქივი: 2010 – 2019, საქართველოს პარლამენ-
ტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საიტზე 

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/278878 

2015 - 2017 იხ. თსუ-ს საიტზე: 

https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/news/  

ბოლო ნომერი: #9, 2018-19 

ტელეფონი: 225 0484 

ელ. ფოსტა: natali.burduli@gmail.com 

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/278878
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/278878
http://lawlibrary.info/ge/
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/278878
https://www.tsu.ge/ge/faculties/law/news/
mailto:natali.burduli@gmail.com
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მოკლე ინფორმაცია იმ საერთაშორისო სამეცნიერო 
ბაზებისა და სისტემების შესახებ, რომლებშიც 

ინდექსებულია საქართველოს სამეცნიერო-
პერიოდული გამოცემები 

 

  
Academic Resource Index (ResearchBib) – ჟურნალების 
ყველაზე დიდი და სრული უფასო მონაცემთა ბაზა, 
რომელიც ახდენს რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალების 
ინდექსებას და უზრუნველყოფს ღია წვდომას სტატიების 
სრულ ტექსტებზე, კონფერენციების მასალებზე და სხვა 
აკადემიურ პუბლიკაციებზე. 
www.researchbib.com  
 

 
AGRIS – სოფლის მეურნეობის მეცნიერებისა და 
ტექნოლოგიების საერთაშორისო საინფორმაციო სისტემა, 
სურსათისა და აგრარული სფეროს სამეცნიერო 
ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე სრული საძიებო ბაზა, 
რომელიც უზრუნველყოფს უფასო წვდომას მილიონობით 
ბიბლიოგრაფიულ ინფორმაციაზე მსოფლიოს ასეულობით 
ორგანიზაციის მონაწილეობით 90 სხვადასხვა ენაზე. 
სისტემა მუშაობს 1974 წლიდან, ინდექსებული აქვს წიგნები, 
ჟურნალების სტატიები, მონოგრაფიები, დისერტაციები, 
გამოუქვეყნებელი სამეცნიერო ანგარიშები და სხვ. 
https://agris.fao.org/ 
 

 
CiteFactor – საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალების 
ცნობარი. უზრუნველყოფს სამეცნიერო ჟურნალებისა და 
სამეცნიერო სტატიების ინდექსაციას, იმპაქტ-ფაქტორისა 
და ციტირების ანალიზს. 
www.citefactor.org 
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CNKI – China National Knowledge Infrastructurte – ჩინეთის 
ეროვნული ონლაინ ბაზა, რომელიც წარმოადგენს ცოდნის 
რესურსების ინტეგრირებულ სისტემას და შეიცავს 2000-ზე 
მეტი სამეცნიერო ჟურნალის სრულტექსტოვან პუბლი-
კაციებს. ჩინური ჟურნალების (95%-ზე მეტი) უდიდესი 
მუდმივად განახლებადი მონაცემთა ბაზა მსოფლიოში. 
საავტორო უფლებების სფეროში თანამშრომლობს 200-ზე 
მეტ საერთაშორისო გამომცემლობასთან, საძიებო პლატ-
ფორმაზე განთავსებული აქვს 50000-ზე მეტი აკადემიური 
ჟურნალი. 
www.cnki.net 

  
Cosmos Impact Factor – აკადემიური მონაცემთა ბაზა მკვლე-
ვარებისათვის, ჟურნალების რედაქტორებისა და გამომცემ-
ლებისათვის. მომხმარებელს აწვდის ინფორმაციას იმპაქტ-
ფაქტორის შესახებ, ამზადებს სამეცნიერო ჟურნალების და 
წიგნების საძიებლებს.  
www.cosmosimpactfactor.com 

 
CrossRef – DOI-ს საერთაშორისო ფონდის ოფიციალური 
სააგენტო, რომელიც ახდენს ციფრული ობიექტების 
ინდექსების რეგისტრაციას. მოქმედებს 2000 წლიდან. მისი 
მიზანია ინტერნეტის ქსელში სამეცნიერო ინფორმაციის 
მოძიებისა და ციტირების ხელშეწყობა. 
www.crossref.org 

 
DOAJ – Directory of Open Access Journals – ონლაინ-კატალო-
გი, რომელიც ახდენს ინდექსებას და უზრუნველყოფს 
მაღალხარისხოვან რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალებ-
ზე ღია წვდომას.  
https://www.doaj.org/ 

http://www.cnki.net/
http://www.cosmosimpactfactor.com/
http://www.crossref.org/
https://www.doaj.org/
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DRJI – Directory of Research Journals Indexing – ვებ-
რესურსების საძიებელი უფასო ონლაინ-სერვისი, რომლის 
მიზანია ელექტრონულ ჟურნალებში გამოქვეყნებული 
პუბლიკაციებით სარგებლობის გაუმჯობესება. შეიცავს 5675 
ინდექსებულ სამეცნიერო ჟურნალს 147 ქვეყნიდან. 
http://www.olddrji.lbp.world/ 
 

 
EBSCO – Elton B. Stephens Co – ამერიკული კომპანია, 
რომელიც ახდენს მაღალი ხარისხის საინფორმაციო 
მომსახურებას მეცნიერების ყველა სფეროში, გააჩნია 
სამეცნიერო კვლევების, ელექტრონული ჟურნალების და 
წიგნების, გამოგონებების, ჟურნალებზე ხელმოწერის და 
სხვა მონაცემთა ბაზები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელო-
ვანია აკადემიური ბიბლიოთეკების მიერ ინფორმაციის 
მოძიებისათვის. 
https://www.ebsco.com/  

 
eLibrary.Ru – ელექტრონული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - 
რუსეთის უმსხვილესი საინფორმაციო-ანალიტიკური 
პორტალი მეცნიერების და ტექნოლოგიების სფეროში. 
შეიცავს 34 მლნ-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის და 
პატენტის რეფერატებს და სრულ ტექსტებს. აქვს ღია 
წვდომაში სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალების ელექტრო-
ნული ვერსიები. ინტეგრირებულია სამეცნიერო ციტირების 
რუსეთის ინდექსთან (РИНЦ). 
https://www.elibrary.ru/ 
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ERIC – the Education Resource Information Center – კვლევე-
ბისა და ინფორმაციის ონლაინ ბიბლიოთეკა განათლების 
სფეროში. სპონსორი: აშშ განათლების სამინისტრო (IES). 
ინდექსებული და სრულტექსტოვანი სასწავლო ლიტერა-
ტურისა და რესურსების ავტორიტეტული მონაცემთა ბაზა. 
https://eric.ed.gov/  
 

 
ERIH – European Reference Index for the Humanities – 
ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია ჰუმანიტარული მეცნი-
ერებების ინდექსებული სამეცნიერო ჟურნალების შესახებ. 
შეიქმნა ევროპის მეცნიერების ფონდის მიერ. 2014 წელს 
გადაეცა ნორვეგიის კვლევების სამეცნიერო ცენტრს (NSD), 
სადაც შეივსო სოციალური სფეროს ინფორმაციით და გახდა  
http://erihplus.nsd.no/ 
 

   
ESCI (WoS) – Emerging Sources Citation Index (Web of Science 
group) – ციტირების ინდექსი, რომლის შედგენა დაიწყო 2015 
წლიდან Thomson Reuters-ს, ამჟამად კი Clarivate Analytics-ს 
მიერ. შეიცავს რეგიონალური მნიშვნელობის რეცენზირებად 
სტატიებს და მეცნიერების ახალი დარგების განვითარების 
ამსახავ პუბლიკაციებს.  
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscienc
e-esci/ 
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GIF – The Global Impact Factor – რაოდენობრივი და 
ხარისხობრივი ინსტრუმენტი სამეცნიერო ჟურნალების 
რანჟირებისა და შეფასებისათვის. გამოიყენება ჟურნალის 
პრესტიჟის შესაფასებლად. შეფასება ხდება ისეთი ფაქტო-
რების გათვალისწინებით, როგორებიცაა: რეცენზირების 
ორიგინალურობა, სამეცნიერო ფასეულობა, რედაქტირების 
ხარისხი და გამოცემის რეგულარულობა. ჟურნალები, 
ინდექსებული GIF-ის მონაცემთა ბაზაში, უფლებამოსილია 
გამოიყენონ ლოგოტიპი თავიანთ ვებ-გვერდებზე. 
http://globalimpactfactor.com/ 
 

 
Google Scholar – მეცნიერების ყველა დარგისა და ყველა 
ტიპის სამეცნიერო პუბლიკაციების სრული ტექსტების 
საძიებო სისტემა. ინდექსი „Google აკადემია“ შეიცავს 
ევროპისა და ამერიკის მსხვილი სამეცნიერო გამომცემლო-
ბების რეცენზირებადი ონლაინ ჟურნალების უმრავლესო-
ბის მონაცემებს. 
https://scholar.google.com/ 
 

 
ICI – Index Copernicus International – მონაცემთა ონლაინ 
ბაზა, რომლის შექმნა დაიწყო 1999 წელს პოლონეთში Index 
Copernicus International-ს მიერ. ინფორმაციის მიმწოდებლე-
ბია ცალკეული მეცნიერები, აგრეთვე სამეცნიერო ინსტიტუ-
ტები. ბაზა შეიცავს პუბლიკაციებს და პროექტებს, 
სთავაზობს მომხმარებელს სამეცნიერო შრომების რეფერი-
რებისა და ინდექსების ინსტრუმენტებს. აღნიშნავენ 
მონაცემების არასაიმედობას. 
https://journals.indexcopernicus.com/ 
 

http://globalimpactfactor.com/
https://scholar.google.com/
https://journals.indexcopernicus.com/


166 

 

 
IJIF – International Journal Impact Factor – სამეცნიერო პუბლი-
კაციების მონაცემთა ბაზა, რომელიც ასახავს მონაცემებს 
მრავალი ქვეყნის ჟურნალების იმპაქტ-ფაქტორის შესახებ 
მეცნიერების სხვადასხვა დარგში, სთავაზობს სერვისს 
ბეჭდური და ონლაინ ჟურნალების რეიტინგის განსაზღვრი-
სა და ინდექსების საქმეში. 
www.internationaljournalimpactfactor.com 
 

 
IPIndexing – ინდექსაციის პორტალი, რომელიც სთავაზობს 
სამეცნიერო ჟურნალებს უფასო მომსახურებას. 2020 წელს 
მოხდა 449 ჟურნალის ინდექსება, სულ პორტალზე განთავ-
სებულია 1036 ჟურნალი, მ.შ. საქართველოდან - 4. 
http://ipindexing.com/ 
 

 
ISI – International Scientific Indexing – უზრუნველყოფს 
ძირითადი საერთაშორისო ჟურნალების და შრომების 
ინდექსებას, აწვდის ინფორმაციას მათი იმპაქტ-ფაქტორის 
შესახებ. სერვერის მიზანია მაღალხარისხოვანი ჟურნალე-
ბის ხილვადობის გაზრდა, მათი ფართოდ გამოყენების 
ხელშეწყობა.  
https://isindexing.com/ 
 

 
issuu – ციფრული პუბლიკაციების პლატფორმა, შეიქმნა 
2006 წელს დანიაში, ახდენს PDF ფაილების კონვერტაციას 
ციფრულ პუბლიკაციად, რომლის მომხმარებელს შეუძლია 
ტექსტის რედაქტირება, დიზაინის შეცვლა და ა.შ. ამასთან 
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გააჩნია ინსტრუმენტები კონტენტის შესაფასებლად.  
https: //issuu.com 
 

 
JEL (AEA) – Journal of Economic Literature (American Economic 
Association) – ეკონომიკური ლიტერატურის კლასიფიკაციის 
სისტემა, რომელიც თანამშრომლობს მონაცემთა ბაზასთან 
EconLit, სადაც განთავსებულია სამეცნიერო პუბლიკაციები 
ეკონომიკის სფეროში 1969 წლიდან, ე.წ. JEL კლასიფიკაცია. 
JEL კოდის მინიჭება აუცილებელია საერთაშორისო 
გამოცემებში მოსახვედრად. 
https://www.aeaweb.org/journals 
 

 
J-Gate INDEXED – ელექტრონული ჟურნალების საერთაშო-
რისო გზამკვლევი. შეიქმნა 2001 წელს Informatics India 
Limited-ს მიერ. შეიცავს ინფორმაციას 46500-ზე მეტი 
ჟურნალისა და 13700-ზე მეტი გამომცემლის შესახებ. 
უზრუნველყოფს ღია წვდომას ინტერნეტში განთავსებულ 
მილიონობით სტატიაზე. 
https://jgateplus.com/home/ 
 

 
JIFACTOR – Journal Impact Factor – მაჩვენებელი, რომელიც 
არის ჟურნალებში, წიგნებში, დისერტაციებში, პროექტებში 
და ა.შ. გამოქვეყნებული სტატიების ციტირების საშუალო 
რაოდენობა და ასახავს გამოცემის შედარებით კომპეტენ-
ტურობას. გამოითვლება იმ ჟურნალებისთვის, რომლებიც 
ინდექსებულია Journal Reference Reports (JRR)-ში.  
www.jifactor.com 

https://www.aeaweb.org/journals
http://www.jifactor.com/


168 

 

 
MathSciNet – ძიებისთვის ხელმისაწვდომი ონლაინ-ბიბლიო-
გრაფიული მონაცემთა ბაზა, შექმნილი ამერიკის მათემა-
ტიკოსთა საზოგადოების მიერ 1996 წელს. შეიცავს სამეცნი-
ერო ჟურნალის Mathematical Reviews (MR)-ს ყველა ნომრის 
პუბლიკაციების სრულ ტექსტებს 1940 წლიდან, აგრეთვე 
სტატიებს 1800-ზე მეტი ინდექსებული მათემატიკური 
ჟურნალიდან, მონაცემთა ვრცელ ბაზას ავტორთა შესახებ, 
მიმოხილვებს, საინჟინრო, კომპიუტერული და სხვა 
გამოყენებითი სფეროს ჟურნალების რჩეული სტატიების 
ბიბლიოგრაფიულ ინფორმაციას და სხვ. - სულ 3 მლნ-მდე 
ჩანაწერს. მონაცემთა ბაზით სარგებლობა შეუძლიათ 
შესაბამისი დარგის ორგანიზაციების მკვლევარებს ხელმო-
წერის არსებობის შემთხვევაში. 
https://mathscinet.ams.org/ 
 

 
MEDLINE – აშშ ეროვნული სამედიცინო ბიბლიოთეკის (NLM) 
მთავარი ბიბლიოგრაფიული მონაცემთა ბაზა, რომელიც 
შეიცავს 26 მლნ-ზე მეტ ჩანაწერს სტატიებზე სამეცნიერო 
ჟურნალებიდან სიცოცხლის შესახებ, განსაკუთრებული 
აქცენტით ბიომედიცინაზე. ამ ბაზის განსაკუთრებულობა 
მდგომარეობს იმაში, რომ ჩანაწერები ინდექსდება NLM-ს 
კლასიფიკატორით Medical Subject Headings (MeSH). MEDLINE 
არის 1964 წ. შექმნილი სამედიცინო ლიტერატურის ანალი-
ზისა და ძიების სისტემის MEDLARS-ს ონლაინ-ანალოგი. 
https://www.nlm.nih.gov/ 
 

 
mEDRA – the multilingual European Registration Agency of DOI 
– DOI-ს საერთაშორისო ფონდის მიერ 2003 წელს ოფიცია-
ლურად შექმნილი სარეგისტრაციო სააგენტო (DOI RA), 
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რომელიც მომსახურებას სთავაზობს გამომცემლებს, 
კვლევით ცენტრებს, აკადემიურ დაწესებულებებს და მათ 
შუამავლებს იტალიაში და მის საზღვრებს გარეთ. სისტემით 
mEDRA შეუძლიათ ისარგებლონ ინდივიდუალურმა 
მომხმარებლებმაც. 
https://www.medra.org/ 
 

 
MIAR – Matrix of Information for the Analysis of Journals - 
სისტემა ქმნის სხვადასხვა ბაზებში ინდექსებული 
ჟურნალების მონაცემების შესაბამისობის მატრიცას მათი 
იდენტიფიცირებისა და ანალიზის მიზნით. თუ საძიებო 
ველში შევიყვანთ ISSN-ს, სისტემა შეამოწმებს კიდევ რომელ 
მონაცემთა ბაზაში არის ინდექსებული ეს ჟურნალი იმის 
მიუხედავად, რამდენად სრულადაა ის აღწერილი MIAR-ში. 
სისტემა აგრეთვე ანგარიშობს ICDS ინდექსს, რომელიც 
აჩვენებს ჟურნალის ხილვადობას საერთაშორისო დონის 
სხვადასხვა სამეცნიერო მონაცემთა ბაზებში (თუ ის 
შეტანილია MIAR-ში).  
http://miar.ub.edu/ 
 

 
MR – Mathematical Reviews – აშშ მათემატიკოსთა საზოგა-
დოების სამეცნიერო ჟურნალი, დაარსებული 1940 წელს, 
რომელსაც დიდი წვლილი შეაქვს მათემატიკის მეცნიერების 
განვითარების საქმეში. მისი პუბლიკაციების ბაზაზე 
შექმნილია საერთაშორისო ონლაინ-ბიბლიოგრაფიული 
მონაცემთა ბაზა MathSciNet. 
https://www.ams.org/mr-database 
 

 
OAJI – Open Academic Journals Index – ღია წვდომის 
სამეცნიერო ჟურნალების სრულტექსტოვანი მონაცემთა 
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ბაზა. შემქმნელი: International Network Center for Fundamen-
tal and Applied Research, აშშ.  
http://oaji.net 
 

 
ProQuest – სხვადასხვა მონაცემთა ბაზების ერთობლიობა, 
რომელიც უზრუნველყოფს ათასობით ჟურნალზე, დისერტა-
ციებზე და სხვა პუბლიკაციებზე წვდომას. 
 

ProQuest Science – სამეცნიერო პუბლიკაციების მონაცემთა 
ბაზა, შეიცავს 7,3 მლნ-ზე მეტ სრულტექსტოვან სტატიებს 
1600-ზე მეტი წყაროდან. ხელმისაწვდომია დიაგრამების, 
ცხრილების, ფოტოგრაფიების და სხვა გრაფიკული ელემენ-
ტების მოძიება. 
https://www.proquest.com/ 
 

 
PubMed – უფასო საძიებო სისტემა, რომელიც ძირითადად 
ეყრდნობა MEDLINE მონაცემთა ბაზას, თუმცა მოიცავს სხვა 
წყაროებსაც. ჟურნალების ჩამონათვალში შესულია დაახ-
ლოებით 30000 ჩანაწერი. სისტემა მუშაობს 1996 წლიდან 
აშშ ეროვნული სამედიცინო ბიბლიოთეკის მხარდაჭერით.  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 
 

 
RePEc – Research Papers in Economics – ეკონომიკური 
კვლევების ცენტრალური ინდექსი, რომელიც შეიქმნა 1997 
წელს მრავალი ქვეყნის სპეციალისტთა ნებაყოფლობითი 
მონაწილეობით ეკონომიკის სფეროში კვლევების 
გაფართოების მიზნით. პროექტის მთავარი ფასეულობაა 
სამუშაო დოკუმენტების, პრეპრინტების, პუბლიკაციების და 
პროგრამული კომპონენტების დეცენტრალიზებული 

http://incfar.net/
http://incfar.net/
http://incfar.net/
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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მონაცემთა ბაზა. ბაზის მონაცემები გამოიყენება 
ეკონომისტ-სპეციალისტთა, ეკონომიკური ინსტიტუტების, 
ქვეყნებისა და რეგიონების რანჟირებისათვის. RePEc ხელს 
უწყობს ღია წვდომის ჟურნალების წარმოჩენას, ცდილობს 
ჩაატაროს მათი ციტირების ანალიზი. 
http://www.repec.org 
 

 
Research Gate – ევროპის კომერციული სოციალური ქსელი 
მეცნიერებისა და მკვლევარებისათვის. მსოფლიოს სხვადა-
სხვა ქვეყნის 19 მლნ-ზე მეტი მონაწილე განათავსებს მასში 
სამეცნიერო კვლევების შედეგებს, რითაც ხელს უწყობს 
მეცნიერების წინსვლას და საჯარობას. 
https://www.researchgate.net/ 
 

 
ROAD – the Directory of Open Access scholarly Resources – ღია 
წვდომის სამეცნიერო რესურსების ცნობარი, შემოთავა-
ზებული ISSN საერთაშორისო ცენტრის მიერ. ამოქმედდა 
2013 წლის დეკემბერში იუნესკოს მხარდაჭერით სამეცნიერო 
ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. 
https://road.issn.org/ 
 

 
Scibey – კვლევებისა და გამოცემების უფასო საძიებო ქსელი 
მკვლევარებისთვის. მისი მიზანია მომხმარებელს უმოკლეს 
ვადაში მიაწოდოს პუბლიკაციის მეტამონაცემები, კერძოდ: 
გამოცემის დასახელება, DOI, სტატიის სათაური, ავტორ(ებ)ი, 
რეფერატი. მის ფონდშია 40 მლნ-ზე მეტი სტატია, 15 
ათასზე მეტი ჟურნალი, 800-ზე მეტი გამომცემელი. Scibey არ 
ახდენს სტატიის ინდექსებას, თუ მას არ აქვს მინიჭებული DOI. 
https://www.scibey.com/ 

http://www.repec.org/
https://www.researchgate.net/
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SCIE – Science Citation Index Expanded – შეიქმნა 1964 წელს, 
ამჟამად ინდექსებული აქვს 9200-ზე მეტი მსოფლიოში 
ყველაზე გავლენიანი ჟურნალი მეცნიერების 178 დარგში. 
ბაზაშია 53 მლნ ჩანაწერი და 1,18 მლრ ციტირებული წყარო. 
აღსანიშნავია ჟურნალების შერჩევის მკაცრი კრიტერიუმები 
- გამოცდილი რედაქტორები იყენებენ შეფასების ერთობლივ 
მონაცემს, რომელიც მოიცავს „ხარისხის“ 24 და „კომპეტენ-
ტურობის“ 4 კრიტერიუმს, რაც უზრუნველყოფს ყველაზე 
გავლენიანი ჟურნალების შერჩევას მეცნიერების სხვადასხვა 
სფეროში. 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscienc
e-scie/ 
 

 
SCImago – SCImago Journal & Country Rank – სამეცნიერო, ხელ-
მისაწვდომი პორტალი, შექმნილი მონაცემთა ბაზის Scopus 
(Elsevier B.V.) მიხედვით, რომელშიც მოცემულია ინფორმაცია 
სამეცნიერო ჟურნალების და სამეცნიერო საქმიანობის 
შესახებ. პორტალის შემქმნელია მკვლევარების ჯგუფი 
(CSIC) ესპანეთიდან. მათი მიზანია ქვეყნების სამეცნიერო 
სფეროს ანალიზი და მის საფუძველზე სამეცნიერო ჟურნა-
ლებისა და ქვეყნების რეიტინგის განსაზღვრა. შეიცავს 
34100 დასახელების ჟურნალის ციტირების მონაცემებს, 
ინფორმაციას 5000 საერთაშორისო გამომცემლობისა და 
მსოფლიოს 239 ქვეყნის სამეცნიერო საქმიანობის ეფექტუ-
რობის შესახებ. 
www.scimagojr.com 
 

 
SciSearch – Science Citation Index – Clarivate Analytics-ს 
ვრცელი, დარგთაშორისი სამეცნიერო და ტექნიკური 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-scie/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-scie/
https://www.scimagojr.com/
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მონაცემთა ბაზა, მოიცავს დაახლოებით 8600-მდე ჟურნალს 
მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მედიცინის სფეროში 
1974 წლიდან დღემდე. ამავდროულად ეს არის მსოფლიოში 
ცნობილი ციტირების მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს 
მილიონობით ციტირებულ წყაროს, ინდექსებულს მაღალ-
ხარისხოვანი, რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალების 
მიერ.  
https://clarivate.com/ 
 

 
Scopus – მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი მრავალთემა-
ტური რეფერატული და ბიბლიოგრაფიული მონაცემთა 
ბაზა, შეიქმნა 2004 წელს საგამომცემლო კორპორაციის 
Elsevier-ის (ჰოლანდია) მიერ. მოიცავს 11678 გამომცემლო-
ბის 36377-მდე დასახელების სამეცნიერო ჟურნალს საბუ-
ნებისმეტყველო, სოციალური მეცნიერებებისა და მედი-
ცინის დარგებში, რომელთაგან 34346 რეცენზირებადია.  
www.scopus.com 
 

 
SHERPA/RoMEO – საერთაშორისო მონაცემთა ბაზა, 
რომელიც ასახავს სამენიერო ჟურნალების საგამომცემლო 
პოლიტიკას. პროექტი შემუშავდა ნოტინგემის უნივერსი-
ტეტში საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად. ამჟამად 
ბაზაშია 22000 ჟურნალი, რომლებზეც წვდომა შესაძლებე-
ლია ონლაინ რეჟიმში მისამართზე: 
http://www.sherpa.ac.uk/ 
 

 
SIS – Scientific Indexing Services – მკვლევარებს სთავაზობს 
აკადემიური მონაცემთა ბაზის მომსახურებას: ციტირების 
ინდექსებას, ციტირების მონაცემების ანალიზს, ათასობით 

https://clarivate.com/
http://www.sherpa.ac.uk/
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სამეცნიერო ჟურნალის, წიგნების და სხვა შრომების 
პუბლიკაციებს. ბაზის შექმნაში მონაწილეობდა რამდენიმე 
ქვეყნის სხვადასხვა სფეროს 70 მეცნიერი. 
www.sindexs.org 
 

 
Ulrich – კატალოგი Ulrich’s Periodicals Directory არის ყველა 
თემატური მიმართულების სერიული გამოცემების აღმწერი 
მსოფლიოში უმსხვილესი მონაცემთა ბაზა.  
https://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/faqs.asp 
 

  
Unpaywall – 27 963 000 უფასო სამეცნიერო სტატიის ღია 
მონაცემთა ბაზა. თავს უყრის 50 000-ზე მეტი გამომცემლის 
მიერ მიწოდებულ ღია ინფორმაციას, ამარტივებს მათი 
ძიებისა და გამოყენების შესაძლებლობებს.  
http://www.unpaywall.org/ 
 

 
VINITI (RAS) – რუსეთის უმსხვილესი სამეცნიერო-
საინფორმაციო და ანალიტიკური ცენტრი. 
http://www.viniti.ru/ 
 

 
WorldCat – მსოფლიოში უმსხვილესი მონაცემთა ბიბლიო-
გრაფიული ბაზა. შეიცავს 240 მლნ-ზე მეტ ჩანაწერს. ბაზის 
შექმნაში მონაწილეობს 170 ქვეყნის 72 ათასზე მეტი ბიბლი-
ოთეკა Online Computer Library Center-ს ხელმძღვანელობით.  
https://www.worldcat.org/ 
 
 

http://www.sindexs.org/
https://unpaywall.org/


175 

 

 
zbMATH – ყოფილი Zentralblatt MATH, არის საერთაშორისო 
რეცენზირების სერვისი, რომელიც თავს უყრის მიმოხილ-
ვებსა და სტატიათა რეფერატებს წმინდა და გამოყენებით 
მათემატიკაში.  
https://zbmath.org/ 
 

 
ZENODO – სამეცნიერო მასალების (სტატიების, დოკუმენ-
ტების და სხვ.) ღია საიმედო საცავი, რომელიც მეცნიერების 
ნებისმიერ დარგში ჩატარებული კვლევის შედეგების 
შენახვისა და გაცვლის საშუალებას იძლევა. ამ პლატფორ-
მაზე განთავსებულია ჟურნალის ყველა სტატია. 
https://zenodo.org/ 
 

ქრჟ  
საქართველოს სამეცნიერო პუბლიკაციების მონაცემთა ბაზა 
მოიცავს ქართულ რეფერატულ ჟურნალში ასახული 
სამეცნიერო პუბლიკაციების რეფერატულ და ბიბლიო-
გრაფიულ მონაცემებს. 
https://techinformi.ge/ge/?page=footer/databases/georgiaPublic
ations 
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შენიშვნებისთვის 
 


