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განათლება

უმაღლესი.
თბილისისსახელმწ. უნივერს. გეოგრაფია–გეოლოგიის ფაკულტეტი.
მეტეოროლოგია–კლიმატოლოგია, სპეც. ოკეანოლოგია1968-1973წ.წ. დიპლომი
я #173427
გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი. მოსკოვის
ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრი, ასპირანტი
მეტეოროლოგია–კლიმატოლოგია–ოკეანოლოგია
1987წ. 16 ოქტომბერი. ოქმი #9

სამუშაო
გამოცდილება

წლები
22,01,2011წ. დღეის
ჩათვლით

დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა
აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ეკონომიკისა და ტურიზმის დეპარტამენტი.
ასოც. პროფესორი

27,09,2010წ.-31,12,2010წ

სუბტრ. მეურნ. სოხუმის სახელმწ. სასწ. უნივერსიტეტი.
ტურიზმისა და ინფორ. ტექნოლ. დეპარტამენტი.
სრული პროფესორი

2006-09,2010წ.წ

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი; ასოცირებული პროფესორი

2005-2006წ.წ

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი; ტურიზმისა და სპორტის კათედრის გამგე

1989-2005წ.წ

საქართველოს სუბტროპიკული მეორნეობის სახელმწიფო
ინსტიტუტი; დოცენტი
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Curriculum Vitae
ენობრივი
კომპეტენციები

A1

სახელი, გვარი

A2

B1

B2

C1

C2

X

ინგლისური
რუსული

X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook),

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ: 17 სამეცნიერო პუბლიკაცია
1.

2.

3.
4.

5.

სამეცნიერო
კონფერენციები

ა. ნასყიდაშვილი – საქართველოს მთიანი რეგიონების რეკრეაციული მიზნით
გამოყენების პრობლემები. საქართველოს \სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის მოამბე (რუსულ ენაზე) ტ. 33 თბილისი2014წ.
ა. ნასყიდაშვილი – სამთო ტურიზმის განვითარების ეკონომიკური პრობლემები.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის მოამბე. (რუსულ ენაზე)ტ–33.
თბილისი2014წ.
ა. ნასყიდაშვილი – აგროტურიზმი საქართველოში. აფხაზეთის ეროვნული
მეცნიერებათა აკადემიის შრომები. 2015 წელი.
ზ. ლეჟავა, კ. წიქარიშვილი, გ. დვალიშვილი, ა. ნასყიდაშვილი - გეოგრაფია. ახალი
დედუნაციურ-ტექტონიკური მორფოსტრუქტურის - ,,კარსტული კალდერის“ შესახებ.
სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ N2.(722)
თბილისი 2016წელი. გვ. 31-43
ა. ნასყიდაშვილი - ტურისტული რეგიონების და რესურსების გეოგრაფია. სალექციო
კურსი. 2016წ.

წელი
2010წელი

კონფერენციის დასახელება და მოხსენების სათაური
საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული
კონფერენცია ,,სუბტროპიკული ზონის დარგების
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები" მოხსენების
სათაური– მთის ცივი კლიმატის შეფასება
რეკრეაციისათვის.

2013წელი

ტურიზმი და შავი ზღვის სანაპირო ზოლის
ჰიდრომეტეოროლოგიური პირობები. სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი-ტრაპიზონი.

2014წელი

მთიანი აფხაზეთი. საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია. ეკოლოგიის თანამედროვე
პრობლემები. ქუთაისი

ტრენინგები / სემინარები

წელი
2010წელი

გრადაცია
,,ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი" 2010წლის
15-16 ივლისს ორგანიზებული აგრობიზნესის
კვლევის და განათლების საერთაშორისო ცენტრის
მიერ საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების
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სახელი, გვარი

ცენტრტან ერთად და USDA FAS CADI –ის
მხარდაჭერით. ერევანი, სომხეთი
2013წელი

,,სწავლა/სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე
მეთოდები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

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

წლები
2007წელი
ოქტომბერი
2009წელი
2009წელი

ჯილდოები /
სტიპენდიები

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება
საქართველოსსოფლისმეურნეობისმეცნიერებათააკადემიისსამეცნ
იეროჟურნალი ,,მოამბე" ტომი – 20
მონოგრაფია.
იმერეთისრეგიონისრეკრეაციულირესურსებისრაციონალურიგამო
ყენებადაეკოლოგიურიშეფასება
მონოგრაფია.
იოდშემცველმცენარეებისაგროეკოლოგიურიმონიტორინგისაქართ
ველოსტერიტორიაზე.

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

დამატებითი ინფორმაცია
წლები
2008 წლიდან

აკადემია, სამეცნიერო საზოგადოება
აფხაზეთის მეცნიერთა აკადემია, აკადემიკოსი

დღეის ჩათვლით
1996 წლიდან

საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია, ასოცირებული წევრი

დღეის ჩათვლით
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