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სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 01. 02. 1959.
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 2000 წლიდან - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტი,
მექანიკა მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტი);
 1997 – 2000 წწ.

მოსკოვის დიზაინისა და ტექნოლოგიის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის დოქტორანტურა (სამეცნიერო ხარისხი - ,,ტექნიკის
მეცნიერებათა დოქტორი“);
 1993 – 1996 წწ. მოსკოვის მსუბუქი მრეწვწლობის აკადემიის ასპირანტურა
(სამეცნიერო ხარისხი - ,,ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი“);
 1977 – 1982 წწ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი (სპეციალობა - ინჟინერ მექანიკოსი“);

სამუშაო გამოცდილება

 2000 წლიდან - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტი,
მექანიკა მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტი);
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

X

ინგლისური
რუსული

C2

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. ოპერაციული სისტემა
Linux ფაილის სისტემაში თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). 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
Microsoft Office Word

კარგად

2

Microsoft Office Excsel

საშუალოდ

3

Microsoft Office

კარგად

4

Powerpoint
Internet

კარგად

5

Avto GAD

საშუალოდ

6

Microsoft Office Access

საშუალოდ

საერთო რაოდერნობა - 102; მათ შორის: 7- გამოგონება, 2 მონოგრაფია, 21 - სასწავლო სახელმძღვანელო.
ბოლო ათი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული მაქვს - 35
სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის : 1 - მონოგრაფია, 12 სასწავლო სახელმძღვანელო, 1 - პატენტი გამოგონებაზე.

N

შრომების დასახელება

გამომცემლობა, ჟურნალი,
წელი,დასახელება,
საავტორო მოწმობის ან
პატენტის დასახელება

გვერდები

ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ნაშრომები:
ნაბეჭდი ან
ხელნაწერი

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

1

თანაავ
ტორებ
ი
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1

3

4

5

სამკერვალოო
და
ტყავის ნაკეთობათა
წარმოების რობოტიზაცია

ნაბ.

სასწავლო სახელმძღვანელო.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2016წ, გვ.244.

244

ნაბ.

სასწავლო სახელმძღვანელო.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2015წ, გვ.492.

221

2

მსუბუქი მრეწველობის
თანამედროვე
მანქანები (II ნაწილი)

ნაბ.

სასწავლო სახელმძღვანელო.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2014წ, გვ.492.

355

3

მსუბუქი მრეწველობის
თანამედროვე
მანქანები (I ნაწილი)

სპეცდანიშნულების
ნაკეთობთა წარმოების
ტექნოლოგიური
მანქანები

ნაბ.

სასწავლო სახელმძღვანელო.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2014წ, გვ.492.

486

ტყავის ნაკეთობათა
წარმოების ტექნოლოგიური მანქანები

ნაბ.

სასწავლო სახელმძღვანელო.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2014წ, გვ.487.

492

1

4

5

სამეცნიერო
კონფერენციები

2

თამაზი ურიადმყოფელი
6

სულ რაოდენობა - 21; კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი:
 Основы решения проблемы отходов в лёгкой
промышленности . Материали международной научнотехнической конференций «Сотрудничество для решения
проблемы отходов», Украинский национальный технический
университет, г. Харьков, 2012г. Ст. 78-86.

 საოჯახო საკერავი მანქანების რმონტის მეთოდოლოგია.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო
შრომების კრებული - № 1 . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და
ტექნოლოგიების განვითარების ძირიტადი პარადიგმები“.
თბილისი, 2012 წ. გვ. 85-90.

 საფეხსაცმლე ნაკეთობათა საექსპლუატაციო მაჩვენებლების
შეფასების მეთოდები და საშუალებები. საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული
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სახელი, გვარი

- №. აკად. თ ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო - კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები“. თბილისი, 2011 წ. გვ. 71-76.
 Исследование и анализ параметров строения паковки с машин БД
– 200 – М69. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო შრომების კრებული №1, სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და
გამოყენებითი დიზაინი“, ქუთაისი, 2011წ. გვ, 399-402.

 ტყავის ნაკეთობათა თბომედეგობისა და ცვეთამედეგობის ურთიერთკავშირი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სამეცნიერო შრომების კრებული №1, სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და
გამოყენებითი დიზაინი“, ქუთაისი, 2011წ. გვ,47-51.

ტრენინგები / სემინარები

2012 wlis 12 maisidan 31 agvistomde, quTaisis profesiuli
ganaTle-bis centrSi gaiara treningi meqaikosebisaTvis ,,msubuqi mrewvelobis manqanebis teqnikuri momsaxureba”,
romlis
organizatori gaxldaT
amerikis
SeerTebuli
Statebis
qsovilebisa
da
tansacmlis
Tanamedrove
teqnologiebis korporacia

პროექტები / გრანტები

- ASTM (WWW. ASTM.ORG).

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
№ დამფინანს
ებელი
ორგანიზა
1 ჩეხური
ცია
სასოფლო
- სამეურნეო კომპანია - ,,PIN”
2 საქართვე
ლოს შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი.

საგრანტო პროექტის შიფრი და
დასახელება
,,რძის გადამუშავებით ჩვეულებრივი და შებოლილი სულგუნის წარმოება“
FR/697/10-140/12.
რობოტული
ტექნიკის გამოყენებით ხიდური
ტექნოლოგიის პირობებში
ეკოლოგიურად
სუფთა პროდუქტების წარმოების
პროცესის
კვლევა.

წლები
2016
წლიდა
ნ

20132016

როლი
პროექტშ
ი
თავმჯდ
ომარე

ძირითად
ი პერსონალის
შემადგენლობა.
მეცნიერ მუშაკი.
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წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

თამაზი ურიადმყოფელი

3 დაუფინან
სებელი
სამეცნიერ
ო გრანტი

FR/23/10 - 140/11.
ხიდური
ტექნოლოგიის პირობებში ეკოლოგიურად სუფთა
პროდუქტების
წარმოების
სამეცნიერო და საინჟინრო ტექნოლოგიური
უზრუნველყოფა.

20112012

ძირითადი პერსონალის
შემადგენ
ლობა.
მეცნიერ მუშაკი.

4 დაუფინან
სებელი
სამეცნიერ
ო გრანტი

FR/32/3 - 120/11).
ტანსაცმელისა
და ფეხსაცმელის
ხარის-ხობრივი
მაჩვენებლების
საექსპერტიზო
ტექნოლოგიის
შემუშავება
და
მისი ტექნიკური
რეალიზაციის
მეცნიერული
საფუძვლები.

20112012

სამეცნიე
რო ხელმძღვანელი.

წლები
2015
წლიდან
დღემდე
2001
წლიდან
დღემდე
2012
წლიდან
დღემდე
2013
წლიდან
დღემდე
20022005 წ.
20012006 წ.

აკადემია, სამეცნიერო საზოგადოება
საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ
კორესპონდენტი
კავკასიის ხალხთა მეცნიერებათა
აკადემიის წევრი, აკადემიკოსი
სამეცნიერო საზოგადოება ,,ნიკო
ნიკოლაძის“ წევრი
სგანათლების რეფორმების
მხარდამჭერთა ასოციაციის იმერეთის
რეგიონის წევრი
საქართველოს ინჟინერთა ასოციაციის
წევრი
ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური
უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს
წევრი

20062010 წ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნიკური
ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.
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ჯილდოები / სტიპენდიები --------------------------------------------------------------------------------------დამატებითი ინფორმაცია
meuRle - lela jangiani, profesiiT maswavlebeli – filologi, (qorwinebis mowmoba: III- TI
№ 460949, 28. 04. 1988 w. quTaisi), sami Svili da oთხი SvilisSvili.
sxva aqtivobebi:
kiTxulobda leqciebs saqarTvelos teqnikur universitetSi (2000– 2009 ww.) saganSi:
`msubuqi mrewvelobis manqanebi da
aparatebi~, gamocemuli aqvs
21 saswavlo
saxelmZRvanelo (maT Soris 5 rusul, 16 ki qarTul enaze). 2005 wlidan aris quTaisis
teqnikuri universitetis damsaxurebuli muSaki.
Seqmnili aqvs saintereso kompiuteruli programebi, romlebic
mimarTulni arian
samkervalo,
safexsacmle,
tyavsagalanterio,
bewveulisa
da sayofacxovrebo
nakeTobaTa avtomatizirebulad akrebis teqnologiuri procesebis
dagegmarebis,
avtomatizaciis, maTi mimdinareobisas jamuri cdomilebebis, sizusteze gaangariSebisa da
sarealizacio manqana-mowyobilobebis proeqtirebis ganzogade-buli Teoriis Seqmnisaken.
praqtikuli Sedegebi - ,,mamakacis zeda perangis
manJete-bis
avtomatizirebulad
damamzadebeli agregati”, saavtoro mowmoba
#1759965, sssk, moskovi. 1993 w.) danergili
iqna ss `gelaTSi~ (quTaisi), ss ,,Москва”-Si, (ruse-Ti), miRebulia saavtoro mowmobebi da
patentebi, gamogoneba
`mowყobiloba
fexsacmlisa
da
safexsacmle masalebis
saeqspluatacio Tvi-sebebis gamosacdelad” (paten-tis #260/01, 25.03.2011. saqpatenti, Tbilisi
2011) danergilia safexsacmle sawarmoebSi: Sps `naTia - 2009” (quTaisi).
samkervalo, safexsacmle, tyavsagalanterio da bewveulis nakeTobaTa saamkrebo
agregatebisa
da manqanaTa kompleqsebis proeqtirebis ganzogadebul
Teorias mxari
dauWira da misaRebad CaTvala msubuqi mrewvelobis manqanaTmSeneblobis iseTma qarxanagigantebma, rogorebicaa: firma `DurkoppD-DAdler~ (germania), firma `Zinger~ (aSS).
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