ქართული უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები
სხედან: მიხეილ კონიაშვილი, გრიგოლ ნათაძე, ივანე
ჯავახიშვილი, მიხეილ ზანდუკელი, ალექსანდრე დიდებულიძე,
მიხეილ თაქთაქიშვილი.
მეორე რიგში: ანდრია ბენაშვილი, ნიკო ჩიგოგიძე.
დგანან: ნიკო მგელაძე, სერგო გორგაძე, იასონ მოსეშვილი, ვასილ
კაკაბაძე, სოლომონ ქურდიანი, გიორგი ახვლედიანი, გიორგი
კონიაშვილი, კორნელი კეკელიძე, ევგენი ჭოღოშვილი.

გეოგრაფიის განყოფილების თანამშრომლები, 1930-1932
წლები
სხედან: მიხეილ ქავთარაძე, გიორგი ჯანაშვილი, მ. ბზიკაძე,
ალექსანდრე ჯავახიშვილი,
ბესარიონ ყავრიშვილი, გიორგი ქავთარაძე, ნ. წიკლაური.
დგანან: მელიტონ სანებლიძე, იოსებ ქურდიანი

ალექსანდრე ჯავახიშვილის მწვერვალი

გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის თანამშრომლები,
1940 წელი
პირველ რიგში სხედან: ქეთევან ყავრიშვილი, უცნობი, ალექსანდრა
დადიანი, ქრისტეფორე ჯაყელი, ანა ნიკოლაიშვილი.
მეორე რიგში სხედან: დუდუხანა
ცინცაძე, იასე შაქარიშვილი, თამარ ნუცუბიძე, თინათინ ცომაია,
გიორგი გეხტმანი, ალექსანდრე ჯავახიშვილი, ბესარიონ
ყავრიშვილი, ელენე მგალობლიშვილი, თებრო კიკილაშვილი.
მესამე რიგში დგანან: ნინა კაილულოვა, ნინო ილაშვილი-გეხტმანი,
ილია ძიძიგური, თამარ ამილახვარი, ლიზა ზანდუკელი, ნინო ელისაშვილი, თამარ სიხარულიძე, ელენე
მესხი, ეთერ კაციტაძე, ე. ბელეშაძე, პ. კომახიძე, ელენე მარღიშვილი, იოსებ ჯიბლაძე, მელიტონ
სანებლიძე.
მეოთხე რიგში დგანან: ნოე უკლება, მიხეილ ქავთარაძე, უცნობი, ნ. წიკლაური, ათოლო ტუღუში, ვართან
აბულოვი.

ექსპედიცია ყაზბეგში

თსუ მეტეოროლოგიური სადგური ძველად

ალექსანდრე ჯავახიშვილი

ალექსანდრე ჯავახიშვილი

სახელმიწფო პრემიის ლაურეატები
თეოფანე დავითაია, ალექსანდრე ასლანიკაშვილი, ვახტანგ ჯაოშვილი,
ლევ ვლადიმიროვი, გიორგი გველესიანი
ალექსანდრე ჯავახიშვილთან ერთად, საქართველოს პირველი
ეროვნული ატლასის (1964) შედგენა-გამოცემისათვის მათ მიენიჭათ
საქართველოს სახელმწიფო პრემია (1971).

ამერიკელ და რუს გეოგრაფთა დელეგაცია თბილისიდან
გამგზავრების წინ, 1961 წელი
ალექსანდრე ასლანიკაშვილი, კოტე ანთაძე, გიორგი გველესიანი,
ვახტანგ ჯაოშვილი, ალექსანდრე ჯავახიშვილი, ჩ. ჰარისი, რ. ზიმინა,
პ. ჯეიმსი, ე. ესპენშეიდი, ჯ. რასელი, ი. გერასიმოვი, ვ. გერასიმოვი, ჰ.
მაკარტი, უ. ჰორმული

ლანდშაფტმოცდნეობის III საკავშირო
კონფერენციის დელეგატები, 1958 წელი
ქართველი მეცნიერებიდან კონფერენციაზე მოხსენებით
გამოვიდნენ: ალ. ჯავახიშვილი, გ. გველესიანი,
ვ. ჯაოშვილი, მ. სანებლიძე, ქ. ყავრიშვილი, კ. მგელაძე, ტ.
სიხარულიძე, ნ. ჯიბუტი, ალ. ტერელაძე, ქრ. ჯაყელი, დ.
უკლება, ი. აფხაზავა, ნ. კეცხოველი და დ. გედევანიშვილი.
უცხოელი სტუმრებიდან კონფერენციაში მონაწილეობდნენ:
მოსკოვის სახ. უნივერსიტეტის პროფესორები: ს. კალესნიკი,
ნ. გვოზდეცკი, ა. ფედინა, ა. მაკუნინა, ი. საუშკინი,
დოცენტები: ნ. მიხაილოვი და ვ. მიხეევა, ლენინგრადის სახ.
უნივერსიტეტის პროფესორი ო. კონსტანტინოვი, დოცენტები: ა. ისაჩენკო და ო. კაზაკოვა, ვორონეჟის
უნივერსიტეტის პროფესორი ფ. მილკოვი, ჩერნოვიცის სახ. უნივერსიტეტის დოცენტი ნ. რიბინი, პერმის
სახ. უნივერსიტეტის დოცენტი ბ. ჩაზოვი, ლვოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი პ. ცისი,
დოცენტები: პ. კლიმოვიჩი, კ. გერენჩუკი, ვ. პერევალოვი და მ. კოინორი, ყაზანის სახ. უნივერსიტეტის
პროფესორი ა. სტუპიშნი, დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიის სარედაქციო კომისიის წევრი ი. ზაბელინი,
სსრკ გეოგრაფიული საზოგადოების პროფესორი ნ. სოკოლოვი, აზერბაიჯანის გეოგრაფიის ინსტიტუტის
მეცნ-მუშაკები ა. ალიევი და ვ. ზავრიევი, საკავშირო სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის დოცენტი
ო.შჩუკინა, მოსკოვის დედამიწისმცოდნეობის მუზეუმის დირექტორი ი. ეფრემოვი და სხვ.

თსუ–ს პირველი თაობის პროფესორ–მასწავლებლები,
1925 წელი
ალ. ჯავახიშვილი, ა. ბენაშვილი, ალ. თვალჭრელიძე, კ.
კეკელიძე, ა. რაზმაძე, აკ. შანიძე, ივ. ჯავახიშვილი, ალ.
ჯანელიძე, გ. ჯავახიშვილი და სხვ.

პროფ. გ.ნ. გეხტმანი, ა.ნ. ჯავახიშვილი, ს.ნ. ჯანაშია საპასუხო
წერილს გზავნიან კიევს. ქ. თბილისი, 1940 წელი
თბილისის სტალინის სახელობის და კიევის შევჩენკოს სახელობის
უნივერისტეტების სოციალისტური შეჯიბრება.

