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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 უმაღლესი. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი. სოფლის
მეურნეობის მექანიზაციის ფაკულტეტი. სოფლის მეურნეობის ინჟინერ–
მექანიკოსი. 1984-1991
 აგროინჟინერიის აკადემიური დოქტორი. ქუთაისის სახელმქიფო ტექნიკური
უნივერსიტეტი.02.05. 11. 1999 №002338

 2011-დან დღემდე .აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
აგრარული
ფაკულტეტი.
აგროინჟინერიის
დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი.
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
 2010-2011
ხელშეკრულებით მოწვეული სპეციალისტი..
 2010 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. ასოცირებული პროფესორი, კონკურსში არჩეული.
 2009 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. ასისტენტ პროფესორი, კონკურსში არჩეული.
2007-2008
ფინანსთა
სამინისტროს
შემოსავლების
სამსახური.

ადმინისტრირების
სამმართველოს
გადასახადის
ფადამხდელის
საქმიანობაზე
დაკვირვების
და
საგადასახადო
კონტროლის
პროცედურების განყოფილების უფროსი ინსპექტორი. იგივე სამსახურში
მთ. ინსპექტორის მ/შ.
 2002-2005 ქ. თბილისის სოფლის მეურნეობისა და ფქვილის ხარისხის
ქალაქის სამმართველო. დიდუბე–ჩუღურეთის რაიონის განყოფილების
უფროსი.
 2005 სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და ფქვილის ხარისხის
ინსპექცია. სერთიფიკაციის სამმართველოს უფროსის მოადგილე.
 2005 კვების მრეწველობის ექსპერტიზისა და მონიტორინგის სამსახური,
მთავარი სპეციალისტი.
 2002 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
ინსტიტუტი. დოცენტი კონკურსში არჩეული.
 2001 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
ინსტიტუტი. დოცენტი.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური
რუსული

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X
X

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

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

 მ. წიქორიძე - მინერალური სასუქების მექანიზირებული წესით მომზადება და
სიმინდის რიგთაშორისებში შეტანის ხერხები. ქუთაისი. ჟურნალი „აგროNEWS“
№1. 2016 წ. 200-203 გვ.

სამეცნიერო
კონფერენციები

 მ. წიქორიძე, ო. ჩიქობვანი - სოფლის მეურნეობის ფორმირებისათვის
სამოტობლოკე აგრეგატებით მუშაობის სრულყოფის გზები. რესპუბლიკური
სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ახალგაზრდა აგრარიკოსები. 2016 წ. 190192გვ.

 მ. წიქორიძე - გუთნის გავლენა და კავშირი ხვნის სიღრმესა და მოდების განზე.
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „გონი“ №3, 2015 წ. გვ. 28-29.

 ს. თავბერიძე, მ. წიქორიძე, ი. ებანოიძე - ნიადაგის მინიმალური დამუშავება მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური რეზერვი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
მდგრადი ენერგეტიკა, გამომწვევი და განვითარების პერსპექტივები.“ ქუთაისი,
აწსუ -2015. 247-250 გვ.
 მ. წიქორიძე, ი. ებანოიძე, ზ. ციბაძე - თესლის დახარისხება გვირგვინული
განმუხტვის ველში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მდგრადი
ენერგეტიკა, გამომწვევი და განვითარების პერსპექტივები.“ ქუთაისი, აწსუ -2015. გვ.
220-223.
 ს.
თავბერიძე,
ე.
კილასონია,
მ.
წიქორიძე,
დ.
კბილაშვილი
აგროსაქონელწარმოებაში
მემცენარეობის
პროდუქციის
წარმოების
ბიოენერგეტიკული
შეფასების
საკითხისათვის.
ქუთაისი.
აწსუ,
მე-2
საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები
და განვითარების პერსპექტივები“. 2013 წ. 208-213 გვ.
 ა. ბერეჩიკიძე, მ. გოგაძე, ს. თავბერიძე, მ. წიქორიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო–
პრაქტიკული კონფერენცია. მანქანების გამოსადეგობის ოპტიმალური ვადების
განსაზღვრის დეტალების ცვეთის კანონზომიერების შესწავლის და აღდგენის
მეთოდის შერჩევის თეორიული საფუძვლები.2011. გვ.273-276.

ტრენინგები / სემინარები

 ტრენინგი-‘‘How to Create a Cmpetitive Reserch Design:From Papers to the
field’’ within the frame of the project increasing of Capacities of Academic and
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სახელი, გვარი

Menagement Staff at Akaki Tsereteli State University (Georgia). ქუთაისი, 6-7
ივლისი, 2016 წ.

პროექტები / გრანტები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიე
რო საბჭოები,
სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)
ჯილდოები /
სტიპენდიები

ჟურნალ „აგროNEWS“-ის სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
საქართველოს აგროეკოლოგიის აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.

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

დამატებითი ინფორმაცია

გვერდი 1 / 2

