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სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 10.02.1957 წ.
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 საქართველოს
სუბტროპიკული
მეურნეობის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. სუბტროპიკული მეურნეობის,
ეკონომიკისა და
ტურიზმის ფაკულტეტი. დოქტორის აკადემიური ხარისხი, ბრძანება
№ 677. 2005 წ.
 საქართველოს მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის
მცენარეთა დაცვის განყოფილების ასპირანტი. სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა კანდიდატი

1990წ წ.

დიპლომი- КД № 024740.

სპეციალობა - მცენარეთა დაცვა და მიწათმოქმედება. შიფრი_(06.01.11.
06.01.01
 საქართველოს
სუბტროპიკული

სუბტროპიკული
მეურნეობის

მეურნეობის
ფაკულტეტი,

ინსტიტუტის
სპეციალობა

-

აგრომელიორაცია. კვალიფიკაცია-სწავლული აგრონომი. (დიპლომის
წარჩინებით R №16673)
სამუშაო გამოცდილება

1977-1982 წ.წ

წლიდან -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
2015
აგრარული ფაკულტეტის აგრონომიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი
2011 წლიდან -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აგრარული ფაკულტეტის აგრონომიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი
და აგროეკოლოგიის
 2011 წლიდან- შპს „აგრობიზნესის
საზოგადოებრივი კოლეჯი“აგრარულ პროფესიათა დეპარტამენტის
მასწავლებელი
მეურნეობის
 2009- 2011 წ. საქართველოს სუბტროპიკული
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
აგრობიოლოგიურ
მეცნიერებათა
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
2006- 2009 წ. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
აგრობიოლოგიურ
მეცნიერებათა
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
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2004- 2006 წ. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მცენარეთა დაცვის კათედრაზე დოცენტი.
2003-2004 წ საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
მცენარეთა დაცვის კათედრაზე დოცენტის
მოვალეობის შემსრულებელი.
ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

C

X

გერმანული

X

რუსული

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows ( XP, Vista, ) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების
ფლობა. საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS
Powerpoint), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP),
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამების ფლობა Opera, Firefox.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ- 80
1. ჩაჩხიანი ნ;

_

ანთრაქნოზის

წინააღმდეგ ბრძოლა იმერეთში.

(Koletotrixum lagenarium pass)
ლ. ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ტ.
XXXIX. 2009 წ.გვ.205–209
2. ჩაჩხიანი ნ;– ბოსტნეული კულტურების მავნებელ–დაავადებები და მათ
წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები. სახელმძღვანელო. 2011 წ. გვ.3–196.
3. ჩაჩხიანი ნ.– ხეხილის ბაღებში ფიტოსანიტარული მონიტორინგის
განხორციელება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია. „მოამბე“.
№ 32.აკადემიის საინფორმაციო-საგამომცემლო განყოფილება. 2013 წ. გვ.
100-104.თბილისი.
4. ჩაჩხიანი ნ. - ვაზის კულტურის მავნებლები და დაავადებები. დამხმარე
სახელმძღვანელო.

„აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

გამომცემლობა. ‘’ ქუთაისი. 2014 წ. გვ.184.
5.ჩაჩხიანი–ანასაშვილი ნ; – ბიოლოგიური მეთოდი ეკოლოგიურად სუფთა
პროდუქტის მიღების გარანტია. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი.
აგრო– NEWS. № 1. 2016. ქუთაისი.

ქუთაისი. 2014 წ. გვ. 3-182.
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სამეცნიერო
კონფერენციები
სულ 25
1.ჩაჩხიანი –ანასაშვილი ნ;
– ვაშლის მონილიოზის (Monilia fruchtigena)
წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები იმერეთში.Bბოტანიკური ბაღების
მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში.
ბოტანიკური
საიუბილეო

ბათუმის

ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის

მასალები. 2013 წ. გვ. 179-181. ბათუმი.
2.

ჩაჩხიანი

ნ.

პომიდორის

ტრაქეომიკოზული

ჭკნობა.

„კლიმატის

ცვლილებები და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო
განვითარებაზე“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014 წ. თბილისი.
საქართველო. გვ. 273-276
3.ჩაჩხიანი-ანასაშვილი ნ.

ხურმის ქეცის (Ragnhildiana levieri (Moagn) Kat. Rt

Vassif) გავრცელება იმერეთში. სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი.
მეხუთე

საერთაშორისო

სამეცნიერო

პრაქტიკული

კონფერენცია.

თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები. გორი. 2014 წ. გვ.153-157
4.ჩაჩხიანი -ანასაშვილი
დაავადებებზე.

ნ. – გლობალური დათბობის გავლენა მცენარეთა

თბილისი.

2015

წ.

“გლობალური

აგრობიომრავალფეროვნება”.საერთაშორისო

სამეცნიერო

დათბობა

და

კონფერენცია.

თბილისი. 2015წ. გვ. 352–355.
5. ჩაჩხიანი ნ. – გლობალური საფრთხები და ეკოლოგიური უსაფრთხოება.
საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენციის

„ეკოლოგიის

თანამედროვე

პრობლემები“ მოხსენებათა კრებული. ეკოლოგიის პრობლემებუ. ტომი IV.
ეძრვნება აკადემიკოს ჯუმბერ ლომინაძის დაბადების 85 ელისთავს. ქუთაისი.
2015. გვ, 143–146.

ტრენინგები / სემინარები

სულ 9
1. 2010 წ
ტრენინგი ბიზნეს დაგეგმარებაში, ქ.ქუთაისი.
მრეწველთა
სახლი
“ქართული
დიასპორა
ქუთაისის
განვითარებისათვის” ქუთაისი.
2. 2012წ.
ტრენინგი ტრენერისათვის, ქ.ქუთაისი. აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი.
3. 2014-2015წ.
მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრი.
ტრეინინგი ბიოაგრო ,, Revieval technology of degradated lands“People’s Harmonius Development Society
4. 2016
წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ორგანიზებული
ტრენინგი- საუნივერსიტეტო ცოდნის ანალიზი, კურსის
მონიტორინგი და ევროპული სტანდარტები
5. 2016. CZECH REPUBLIC Developrment cooperation ,, How to
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Create a Competitive Research Deising: From Papers to the Field”
Within the Capacities of Academic and Menagment
Staff at State
University Akaki Tsereteli(Georgia)’’

პროექტები / გრანტები

სულ 2
1. 2007 – 2009 წ. 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“
2. 2009- 2012 წ. - ასოციაცია „მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია“
ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)
ერთობლივი
ინიციატივა
COBERM-ის
მხარდაჭერილი
მცენარეთა დაცვის პროექტი.„ამერიკული თეთრი პეპელას
ზიანის შემცირება სამეგრელოსა და აფხაზეთში.“
3. 2013- 2014 წ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
შიდა საუნივერსიტეტო გრანტი № 4 - „სამეგრელოს
ჭარბტენიანი ალუვიურ ნიადაგებზე ახალგაზრდა თხილის
პლანტაციის აგროეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება
სამეგრელოს– ნოსირის სასწავლო მეურნეობაში.“
4. 2014- 2015წ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის
საგრანტო
პროექტი
NFR/358/10-100/13
“ზეთისხილისათვის აგროტექნო-ლოგიის შემუშავება და
დემონსტრირება ეწერ ნიადაგებზე (სამეგრელო, იმერეთის
რეგიონებში)“

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

2004-დან დღემდე-ნიადაგთმცოდნეობის ასოციაციის წევრი.
2006-დან დღემდე -- კავშირი- იმერეთის აგროეკოლოგიური
ასოციაციის წევრი.
2010 -დან დღემდე- ფერმერთა საერთაშორისო საკოორდინაციო
ცენტრის წევრი
2014-დან დღემდე- საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის წევრი.
2015-დან საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის
წევრ-კორესპოდენტი
2015-დან დღემდე პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „აგრო
NEWS“ რედკოლეგიის წევრი
2016 წ– დან ინტერნეტ–კონფერენციის შრომების კრებულის
რედკოლეგიის წევრი
2016 წ–დან კავშირი იმერეთის აგროეკოლოგიური ასოციაცია–
ახალგაზრდა აგრარიკოსები–ნაშრომთა კრებულის წევრი.
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Curriculum Vitae

ნუნუ ჩაჩხიანი–ანასაშვილი

დამატებითი ინფორმაცია
1. 2010წ. საპატიო სიგელი – უნივერსიტეტის წინაშე დამსახურებისათვის
2. ვარ რეცენზენტი შემდეგი სახელმძღვანელოების:
ა. ალექსანდრა ჩაფიჩაძე. მაკა ყუბანეიშილი-მემცენარეობა (ლექციების კურსი)
ბ. მაია ხელაძე-აგროეკოლოგიური მონიტორინგი (ლექციების კურსი)
გ. მაკა ყუბანეიშილი-მემცენარეობა-მებოსტნეობა (ლექციების კურსი)
დ. როზა ლორთქიფანიძე. ნინო კელენჯერიძე-აგრომელიორაციის პრაქტიკული კურსი
ე. როზა ლორთქიფანიძე. მაია ხელაძე-აგროეკოლოგიური მონიტორინგი - (სახელმძღვანელო)
ვ. ტრისტან ჯობავა-სუბტროპიკულ მცენარეთა ჯიშთმცოდნეობა
3. ვარ რედაქტორი შემდეგი სახელმძღვანელოების:
ა. ნინო ავალიშვილი-გეოლოგია ნიადაგთმცოდნეობის საფუძლებით (დამხმარე სახელმძღვანელო)
ბ. მაკა ყუბანეიშილი-მემვენახეობა-მებოსტნეობა (ლექციების კურსი)
გ. როზა ლორთქიფანიძე. ნინო კელენჯერიძე-აგროლანდშაფტების მელიორაციული ტექნოლოგიები
(დამხმარე სახელმძღვანელო)
4. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსში თანამშრომლობაექსპერტი.
5. 2005-2009
საქართველოს
სუბტროპიკული
მეურნეობის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
აგრობიოლოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე.
6. 2006-2010
საქართველოს
სუბტროპიკული
მეურნეობის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი.
7. 2006-2009 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტის
საბჭოს წევრი.
8. მაგისტრის ხელმძღვანელი.
9. 2016 წლიდან აკააკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის
საბჭოს
წევრი.
10. დოქტორანტის ხელმძღვანელი.
11. კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში და ტრენინგებში მონაწილეობისათვის მაქვს 20
სერთიფიკატი მიღებული.
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