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სქესი მდედრ.| დაბადების თარიღი 29.02.1976
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 2015 წ.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აგრარულ
მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი
 2000 წ. აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
კვალიფიკაცია-ბიოლოგი

 2016 წ. - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აგრონომიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის მოწვეული
 2013-დან დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სარეიტინგო ცენტრი-დამკვირვებელი
 2011-დან დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აგრონომიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ლაბორანტი
 2011 -დან დღემდე - შპს „აგროეკოლოგიისა და აგრობიზნესის
საზოგადოებრივი კოლეჯი“-ს ბიბილიოთკის ხელმძღვანელი
შპს
„აგროეკოლოგიისა
და
აგრობიზნესის
 2011-2014
საზოგადოებრივი კოლეჯი“-ის აგროკოლოგიის დეპრატამენტში
მასწავლებელი
2006-2011
საქართველოს
სუბტროპიკული
მეურნეობის

აგობიოლოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის წევრი
საქართველოს
სუბტროპიკული
მეურნეობის
 2004-2005
უნივერსიტეტი, აგროტექნოლოგის ფაკულტეტის მცენარეთა დაცვის
კათდრაზე მოწვეული მასწავლებელი საგანში „ზოოლოგია“
2003-2006
საქართველოს
სუბტროპიკული
მეურნეობის

უნივერსიტეტი
ბოტანიკისა
და ფიზიოლოგიის კათედრის
ლაბორანტი
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Curriculum Vitae
ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ
სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია. საოფისე მოხმარების პროგრამების
კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop,, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 20
1. სანთელაძე ნ. –„ფეიჰოას კულტურის (Feijoa Sellowiana Berg)
აგროსაწარმოო
დაჯგუფება
იმერეთის
რეგიონის
ალუვიური ნიადაგების აგროეკოლოგიურ გარემოში“ მონოგრაფია, ქუთაისი, 2015 წ.
2. Natalia Santeladze - „Intermediate crops in a young Feijoa
plantation on Imereti Alluvial Soils“- ANNALS OF AGRARIAN
SCIENCE. VOL. 13, no.1 2015
3. სანთელაძე ნ. – „ფეიხოას გავრცელება იმერეთის
რეგიონში“- პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“
#14, ქუთაისი, 2014 წ.
4. სანთელაძე
ნ.
„ფეიხოას
კულტურისათვის
აგროეკოლოგიური
გარემო
იმერეთის
ალუვიურ
ნიადაგებზე”„ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა
მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში“ - ნაწილი
II. ქ. ბათუმი. 2013 წ.
5. R.O. Lordkipanidze, N.G.Santeladze - “ABOUT PRODUCTICITY
OF ALLUVIAL SOILS IN“ – ANNALS OF AGRARIAN
SCIENCE. VOL. 10, NO. 4. 62-64. 2012

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 7
1. მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
ინტერნეტ-კონფერენცია კრებული „ბიოუსაფრთო კვების
პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“ ,- „ფეიჰოას
ახალგაზრდა ნარგაობაში შუალედური კულტურების
გავლენა მცენარეთა ზრდის დინამიკაზე“, ქუთაისი, 2016 წ.
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სახელი, გვარი

2. მე-5
საერთაშორისო
სამეცნიერო
პრაქტიკული
კონფერენცია
„თანამედროვეობის
მეცნიერული
საკითხები“ – „ზეთისხილის კულტურაზე გავრცლებული
დაავადება სამეგრელოსა და იმერეთში“. სუხიშვილის
სასწავლო უნივერსიტეტი. გორი, 2014
3. INTERNATIIONAL CAUCASIAN FORESTRY SYMPOSIUM. “Protected Territories of Imereti – One of the Regions of
Georgia”-ARTVIN, TURKEY, ,1074-1076, 2013
4. სსმსუ სტუდენტთა და მეცნიერთა 53-ე სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია "ნაყოფიერების გაუმჯობესება
იმერეთის (გეგუთი) ალუვიურ ნიადაგებზე", ქუთაისი,
2010
5. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია –
„სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი
გადაჭრის გზები“. ქუთაისი, 2010

ტრენინგები / სემინარები

სულ 1
1. CZECH REPABLIC DEVELOPMENT COOPERATION - Has
succesfully completed An Intensive Course of Extension for
Rural Development of 55 hours Through “Improvement of
education quality at Akaki Tsereteli State University (Georgia)” –
; Kutaisi, 2015

პროექტები / გრანტები

სულ 2
1. 12.2010-03.2011- საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის (2010 წლიდან შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი) საგრანტო პროექტი N GNSF/ST 08/8
- 507 - „ზემო აფხაზეთის ნიადაგების ნაყოფიერების
ამაღლება და მათზე თხილის პლანტაციის გაშენების
ტექნოლოგიების დემონსტრირება“- ლაბორანტი
2. 04.2014-04.2016 - შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი N FR/358/10100/13
-“ზეთისხილისათვის
აგროტექნოლოგიის
შემუშავება და დემონსტრირება ეწერ ნიადაგებზე
(სამეგრელო, იმერეთის რეგიონებში)“- საინფორმაციო
მენეჯერი

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო

1. 2001-დან
საზოგადოება

საქართველოს

ნიადაგთმცოდნეთა
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ჟურნალები და სხვ.)

სახელი, გვარი

2. 2006-დან იმერეთის აგროეკოლოგიური ასოციაცია
3. 2010-დან ფერმერთა საერთაშორისო საკოორდინაციო
ცენტრი

ჯილდოები / სტიპენდიები

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

დამატებითი ინფორმაცია
საგრანტო
პროექტებში
მონაწილეობის
პერიოდში
მონაწილეობა მაქვს მიღებული სადემონსტრაციო დღეების
ფარგლებში
ფერმერებისათვის გამოცემულ საინფორმაციო
ბუკლეტების შედგენაში:
1. „თხილის
პლანტაციაში
შუალედური
კულტურების გავლენა ნიადაგის ნაყოფიერებაზე“.
ქუთაისი 2011 წ.
2. „ნაყოფიერების
გაუმჯობესება
და
თხილის
გაშენების ტექნოლოგიები სამეგრელოსა და
იმერეთის ალუვიურ ნიადაგებზე“. ქუთაისი 2012 წ.
3. „ზეთისხილის
კულტურის
გაშენების
აგროტექნოლოგია სამეგრელოსა და იმერეთის
რეგიონებში“. ქუთაისი 2015 წ.;
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