Curriculum Vitae

პირადი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

გულნარა ხეცურიანი
რუსთაველის 120ა / 42, ქ. უთაისი 4600
+995431271234 +995598 26 36 07; 592 21 36 07/

gulnarakh@yahoo.com
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აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში ინფორმაცია ივსება
ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.
სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 04. 03. 1951

განათლება



1980-1984 ასპირანტურა, მოსკოვის კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური
ინსტიტუტი; პურისცხობის, მაკარონის და საკონდიტრო წარმოების
ტექნოლოგია. (05.18.01) ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი. 1986წ.

 1968-1973 საქართველოსპოლიტექნიკურიინსტიტუტი; ინჟინერ-ტექნოლოგის
კვალიფიკაცია პურისცხობის,
მაკარონისდასაკონდიტროწარმოებისტექნოლოგიისსპეციალობით.
სამუშაო გამოცდილება











2010- აკაკიწერეთლისსახელმწიფოუნივერსიტეტი.
კვებისპროდუქტთატექნოლოგიებისდეპარტამენტი.
ასოცირებულიპროფესორი.
2006-2010 -აკაკიწერეთლისსახელმწიფოუნივერსიტეტი.
კვებისპროდუქტთატექნოლოგიებისდეპარტამენტი. ასისტენტპროფესორი.
1988-2006
ნ.მუსხელიშვილისსახელობისქუთაისისტექნიკურიუნივერსიტეტისტექ
ნოლოგიისადასერვისისკათედრისდოცენტი.
1987-1988
ნ.მუსხელიშვილისსახელობისქუთაისისტექნიკურიუნივერსიტეტისსაზ
ოგადოებრივიკვებისტექნოლოგიის, პურისცხობის,
მაკარონისდასაკონდიტროწარმოებისტექნოლოგიისუფროსი
მასწავლებელი.
1975-1979
- ნ.
მუსხელიშვილისსახელობისქუთაისისტექნიკურიუნივერსიტეტისკვები
სპროდუქტებისტექნოლოგიისადამოწყობილობებისკათედრისასისტენტ
ისაათურიანაზღაურებისწესით
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Curriculum Vitae
ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X
X

რუსული

კომპიუტერული უნარები 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)

სულ რაოდენობა (ბოლო 10 წელი ) 51

№

პუბლიკაციისსათა
ური

1

Новый ассортимент
мармеладопастильных изделий
функционального
назначения
ფუნქციონალური
დანიშნულების
შაქროვნი
ნამცხვრის ახალი
ასორტიმენტი
მაღალი
ბიოლოგიური
ღირებულების
ფქვილოვანი
საკონდიტრო
ნაწარმის ახალი
ასორტიმენტი
Новый ассортимент
зефира с
повышенной
пищевой ценности
Возможность
повышения
пищевой ценности
галет на основе
местных сырьевых
ресурсов

2

3

4

5

ჟურნალისსახელი, ტომი, ნომერი
(წელი):გვერდებიანწიგნის/მონოგრაფიისსათაური,
რედაქცია, გამომცემლობა, ქალაქი, წელი
Хлебопекарское и кондитерское дело. №3, 2012г.
с.8-9. „Корсар“. Киев. Украина.

საქართველოს საინჟინრო სიახლეები №4, 2013.
გვ. 126-129, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის
გამომცემლობა. თბილისი. საქართველო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მოამბე. №1. 2013. გვ.54-62, ქუთაისი. საქართველო

Хлебопекарское и кондитерское дело",№1, “korssar",
Киев, 2014, с.27-29

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის მოამბე . № 1(35), 2016, გვ.118-120.
თბილისი. საქართველო.
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Curriculum Vitae

სამეცნიერო
კონფერენციები

ტრენინგები /
სემინარები

სახელი, გვარი

სულ რაოდენობა ბოლო 10 წელი - 15
№

წელი

1.

2013

2.

2015

3.

2015

4.

2016

5.

2016

ღონისძიებისდასახე
ლება
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია „ინოვა
ციური
ტექნოლოგიები და
თანამედროვე
მასალები“
Международная
научно-практическая
конференция
«Пищевые
технологии,
хлебопродукты и
комбикорма».
Международная
научно-практическая
конференция
«Достижения и
перспективы
развития
кондитерской
отрасли»
Международная
научно-практическая
конференция
«Пищевые
технологии,
хлебопродукты и
комбикорма».
Международная
научно-практическая
конференция
«Достижения
и
перспективы
развития
кондитерской
отрасли»

ადგილი

მოხსენებისსათაური

ქუთაისი,
საქართვე
ლო

ხილის გამონაწნეხები ნედლეული მაღალი
ბიოლოგიური ღირებულების
ხილის ფქვილის მისაღებად

Odessa,
Ukraine

Культура льна в Грузии и
перспективы ее использования в
производстве продуктов лечебнопрофилактического назначения,

Kiev,
Ukraine

Актуальные тенденции развития
ассортимента мармеладопастильных изделий в Грузии с
позиции здорового питания.

Одеса
Украина

Черника кавказская –
перспективный ингредиент для
сбивных кондитерских изделий
функциональной направленности

Киев,
Украина

Разработка нового ассортимента
желейно-фруктового мармелада
для диетического питания

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა - 5, დაფინანსებული 1
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Curriculum Vitae
№
1

წლები
20132015

როლიპროექტში
მკვლევარი

სახელი, გვარი
პროექტისდასახელება
ახალითაობისდიაბეტურიპროდ
უქტებისტექნოლოგიებისდამუშა
ვება AR/201/10-150/12

დამფინანსებელი
რუსთაველისეროვნ
ულისამეცნიეროფო
ნდი

ჯილდოები /
სტიპენდიები
წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
დამატებითი
ჟურნალები და სხვ.)
ინფორმაცია

საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 26 ივნისის №26/06/02
განკარგულებით დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით №844,
მოწმობა №07286
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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