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სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 10.02.1954
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 უმაღლესი. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, სპეციალობა –
აგრომელიორაცია; დიპლომი წარჩინებით– Г-I # 170763. 1975–1980 წ
ნიადაგთმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის

 საქართველოს

სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და
მიენიჭა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო
ხარისხი სპეციალობით – ნიადაგთმცოდნეობა; აგროქიმია; დიპლომი СЧ-№
010203, -1986 წ .
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტში იყო დოქტორის
მაძიებელი

და

დაიცვა

სადოქტორო

დისერტაცია,

მიენიჭა

ხარისხის
სოფლის

მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი სპეციალობით–
აგრონიადაგთმცონეობა; დიპლომი # 000794. 1997 წ.

სამუშაო გამოცდილება

 2011-დან-დღემდე-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აგრარული
ფაკულტეტის
აგრონომიულ
მეცნიერებათა
დეპარტამენტის
სრული
პროფესორი; დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; აკადემიური საბჭოს წევრი.
 2011-დან-დღემდე-შპს „აგროეკოლოგიისა და აგრობიზნესის საზოგადოებრივი
კოლეჯი“- ს დირექტორი;
სუბტროპიკული
მეურნეობის
სახელმწიფო
 2011-2006-საქართველოს
უნივერსიტეტის აგრობიოლოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სრული
პროფესორი; აგრობიოლოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის უფროსი;
აკადემიური საბჭოს წევრი.
 2008 წ დან დღემდე - საქართველოს ნიადაგთმცოდნეთა საზოგადოების ვიცე
პრეზიდენტი.
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ვახტანგ ქობალია

 2006წ-2004-საქართველოს










სუბტროპიკული
მეურნეობის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ნიადაგთმცოდნეობისა და მელიორაციის კათედრის გამგე;
აკადემიური საბჭოს წევრი.
“იმერეთის აგროეკოლოგიური ასოციაციის”
2000-დან დღემდე-კავშირი
თავმჯდომარე;
2004-1999-საქართველოს პარლამენტის წევრი გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი რესურსების ქვეკომიტეტის თავჯდომარე
1999-1995-საქართველოს პარლამენტის წევრი - აგრარულ საკითხთა
კომიტეტის თავჯდომარე.
1995-1992-საქართველოს პარლამენტის წევრი აგრარული რეფორმების
კომისიის თავჯდომარე.
1992-1991-წყალტუბოს ზონის სოფლის, ტყის მეურნეობისა და კვების
მრეწველობის სამმართველოს უფროსი, გამგებლის პირველი მოადგილე
1991-1990-წყალტუბოს ზონის სოფლის, ტყის მეურნეობისა და კვების
მრეწველობის საწარმოო გაერთიანების თავმჯდომარე
1990-1988-ჩაის სუბტროპიკულ კულტურათა და ჩაის მრეწველობის საწარმოო
გაერთიანების იმერეთის საყრდენი პუნქტი; წყალტუბო – თერნალი
ნიადაგთმცოდნეობის განყოფილების უფროსი მეცნიერ – მუშაკი
1988-1986-მ.საბაშვილის სახელობის ნიადაგთმცოდნეობის, აგროქიმიისა და
მელიორაციის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის ნიადაგის მინერალოგიის
ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერ – მუშაკი
1986-1980-მ.საბაშვილის სახელობის ნიადაგთმცოდნეობის, აგროქიმიისა და
მელიორაციის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის ნიადაგის მინერალოგიის
ლაბორატორიის უფროსი ლაბორანტი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (XP, Vista) საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი
ცოდნა (MS Word; MS Powerpoint), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება
(RAR, ZIP), ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამების ფლობა Opera, Firefox, Chrome.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 88.
რ.ლორთქიფანიძე ,,ყვითელმიწების აგროეკოლოგიური გარემო ჟოლოსა და
მოცვის გასაშენებლად იმერეთის რეგიონში’’ აკ. წერეთლის სამეცნიერო ჟურნალი
,,მოამბე’’ ტომი 1, 2013წ. გვ.40-47
რ.ლორთქიფანიძე ,,ნიადაგის ნაყოფიერების გაუმჯობესება და თხილის გაშენების
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ტექნოლოგიები ალუვიურ ნიადაგებზე’’ აგრარიკოს მეცნიერთა
შედეგების კომერციალიზაცია, შრომების კრებული 2013წ.

კვლევის

რ.ლორთქიფანიძე- აგრარული მიმართულების განვითარების პერსპექტივები აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - მოამბე, #1(3) ქუთაისი, 2014,
გვ.10-17.
რ. ლორთქიფანიძე -აგროლანდშაფტის მელიორაციული ტექნოლოგიები, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, 2015წ., გვ. 307.
რ. ლორთქიფანიძე - „Агроэкологическая среда осущенных почв Мегрелии“პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “აგროnews”. # 1. ქუთაისი 2016 წ. გვ.18-22

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 21.
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საერთაშორისო
სამეცნიერო–პრაქტიკული - "მინერალოგიური შედგენილობა და თვისებები
ეწერლებიანი ნიადაგების აგროეკოლოგიურ გარემოში“-2013 წ
Международная научно-практическая конферения- «Инновационные технологии
для устойчивого и безопасного развития аграрного сектора»-Тбилиси- „ Воднофизические свойства аллювиальных почв Мегрелии длямноголетних с/х
культур“-2013

სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, მეხუთე საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია
„თანამედროვეობის
მეცნიერული
საკითხები“,
გორი-"ზეთისხილის
კულტურაზე
გავრცელებული დაავადება სამეგრელოსა და იმერეთში“-2014 წ.
საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკადემიკოს ჯუმბერ ლომინაძის 85 წლის
იუბილისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, თბილისი-2015 წ.

ტრენინგები / სემინარები

სულ 11.
ტრენინგი ტრენერისათვის, ქ.ქუთაისი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი-2012
ტრენინგი, პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის
პროგრამის ფარგლებში პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო
პროგრამის შემუშავების პროცესში მონაწილეობისათვის, თბილისი-2015
„Improvement of education quality at State University Akaki Tsereteli
(Georgia)”, ქუთაისი-2015
აკწუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ორგანიზებული
ტრენინგი-„ცოდნის მენეჯმენტი აკადემიურ სივრცეში“-2016 წ.

პროექტები / გრანტები

სულ 3.
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (2010 წლიდან შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი) საგრანტო პროექტიN
GNSF/ST 08/8 - 507 - „ზემო აფხაზეთის ნიადაგების ნაყოფიერების
ამაღლება და მათზე თხილის პლანტაციის გაშენების ტექნოლოგიების
დემონსტრირება“-2009-2012 წწ.
აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა საუნივერსიტეტო
გრანტი № 4.-2013-2014
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შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო
პროექტი NFR/358/10-100/13 -“ზეთისხილისათვის აგროტექნოლოგიის
შემუშავება და დემონსტრირება ეწერ ნიადაგებზე (სამეგრელო,
იმერეთის რეგიონებში)“-2014-2016 წწ.

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

საქართველოს სუბტროპიკული ზონის აგროეკოლოგია (რედაქტორი)2005
ახალი აგრარული ტექნოლოგიები (წევრი)-2010
სუბტროპიკული ზონის დარგები და მათი გადჭრის გზები
კონფერენცია, ჟურნალი (წევრი)-2010
აგარარიკოს მეცნიერთა კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია
კონფერენცია ჟურნალი (წევრი)-2013
,,ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები, ახალი
ტექნოლოგიები და ბიზნეს გარემო’’ მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო
ინტერნეტ-კონფერენციის შრომების კრებული (წევრი)-2015
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “აგროNEWS”( მთავარი
რედაქტორი)-2016

2009 წ. საპატიო სიგელი – უნივერსიტეტის წინაშე
დამსახურებისათვის

დამატებითი ინფორმაცია
1. მ. წიქორიძე
სუბტროპიკულ მცენარეთა მელიორაციული
მანქანები - რეცენზენტი
2. ა. ჩაფიჩაძე, მ. ყუბანეიშვილი
სახელმძღვანელოს
მემცენარეობა - რეცენზენტი
3. ნ. ყიფიანი მცენარეთა სახელმძღვანელოს ფიზიოლოგია
- რეცენზენტი
4. ს. ცაგარეიშვილი, „ იმერეთის რეგიონის რეკრეაციული
რესურსების რაციონალური გამოყნება და ეკოლოგიური
შეფასება“- რეცენზენტი
5. მ.ყუბანეიშვილი სახელმძღვანელოს მემცენარეობა მებოსტნეობა - რეცენზენტი
6. ნ. ავალიშვილი
სახელმძღვანელოს გეოლოგია
ნიადაგთმცოდნეობის საფუძვლებით -რეცენზენტი
7. მ. ყუბანეიშვილი სახელმძღვანელოს მევენხეობა მებოსტნეობა - რეცენზენტი
8. ნ. კელენჯერიძე
სახელმძღვანელოს მიწათმოქმედება
აგროქიმიის საფუძვლებით - რეცენზენტი
9. ტ. ჯობავა სახელმძღვანელოს სუბტროპიკულ მცენარეთა
ჯიშთმცოდნეობა - რეცენზენტი
10. რ. ლორთქიფანიძის ბიოგრაფია შესულია შემდეგ
საზოგადოებრივ- პოლიტიკურ გამოცემებში:
11. ნ. ნაკაშიძე“ეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა
მანდარინისა და ფორთოხლის ნაყოფების ქიმიურ
შედგენილობასა და შენახვის უნარიანობაზე. -რეცენზენტი
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12. ნ. ავალიშვილი“ გეოლოგია ნიადაგთმცოდნეობის
საფუძვლებით“ ( სალექციო კურსი) რედაქტორი
13. მ. ხელაძე- აგროეკოლოგიური მონიტორინგი ( სალექციო
კურსი) რედაქტორი
14. მ. წიქორიძე- ჰიდროტექნიკური მელიორაცია რედაქტორი

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

საქართველოს პარლამენტი, 1992-95წ. გამომც. საქ.
პარლამენტის აპარატი.
მეოთხე პარლამენტი 1995-99წ. გამომც. საქ.
პარლამენტის აპარატი.
საქმე № 1999-2003(4)წ. გამომც. ივერია ექსპრესი
საქართველოს პარლამენტი 1991-2011წ, გამომც. საქ.
პარლამენტი.
საქართველო XXI საუკუნის დასაწყისი.შპს
პოლიექსპრესი, თბილისი.
ვინ ვინაა საქართველოში , 1996- 97წ, გამომც. დიოგენე
ვინ ვინაა საქართველოში, 2001- 2002წ, „ბაკურ
სულაკაურის გამომცემლობა“ ქართული ბიოგრაფიული
ცენტრი.

8.
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