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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 1973 ინჟინერ-ტექნოლოგი, საქართველოს პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი.
 1976 მოსკოვის ბაუმანის სახელობის უმაღლესი ტექნიკური
სასწავლებელი.

სამუშაო გამოცდილება

 2014 სრული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, კვების პროდუქტების







ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.
2010 ასოც. პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, კვების პროდუქტების
ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.
2005 პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საინინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი, მშენებლობისა და საინჟინერო
გრაფიკის კათედრის კოორდინატორი.
2000 ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინერო კათედრის
დოცენტი
1976 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საინჟინერო კათედრის
უფროსი მასწავლებელი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows ფაილურ სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია,
ფლობა. ანტივირუსული პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური
მომსახურება. საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel), სხვა
პროგრამები:Autocad, Corel, Photoshop, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა
MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

1. Масло листьев Thea Sinensis L. Ж. Масложировая
промишленность" №3. 2007. 7-8.
2. Токоферолы в экстрк-ационном масле чайно го
листа..Ж."Пищевые ингредиенты" №1. 2008. 48-50.
3. მონაცემთა დამუშავება საინჟინერო გრაფიკის
მეთოდებით.პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი
”ხანძთა” №1(6). 2008.122-124.
4. სამკ.მცენარ.ნაყენებისა და ჩაის წყლიანი ექსტრაქტების
რეოლოგიური თვისებები. საქ.ქიმიური ჟურნალი №1.
2009. 69-70.
5. New Pharmacological Possbilites of raw tea. SCIENTIFIC ENQUIRY
THE CONTEMPORARY WORLD: THEORETICAL BASICS AND
INNOVATIVE APPROACH. L&L Publisbing. Titusville, FL, USA. 2012.
44…46.

სამეცნიერო
კონფერენციები

1. 2010. Second International Caucasian Symposium on
Polumers ang Advanced Materials. Planing Exsperiments
and Optlmlzation of the Extraction Processes of Tung Oil.
Tbilisi.
2. 2010. საერთაშორისო-სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელი
მრეწველობის პრობლემები“. - წვენების კონცენტრირების
სორბციული პროცესების მიმოხილვა“. - ოზურგეთი-ანასეული.
3. 2010. International Scientific and Practical Conference –
Маркетинговые исследования ринка низкокалорийных
подсладителейю – Baku.
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4. Динамика накопления липидного комплекса и кофеина
в листьях THEA SINENSIS L. в условиях западной
грузии. VIII-всероссийская научная конференция –
Химия
и
технология
растительных
веществ.
Калининград.
5. 2014.
-I-я
международная
научно-техническая
конференция – Перспективы интеграции науки и
практики – Технология производства гидрофильного
жидкого экстракта виноградных косточек –г. Ставрополь.

ტრენინგები / სემინარები

1.

ერთ სემესტრიანი სემინარი თემაზე: - „შემოქმედებითი
აზროვნების განვითარება“ (საგამომგონებლო ამოცანების
ამოხსნის თეორია). ქუთაისი საქართველო, „ბიზნესის
მხარდამჭერი ინიციატივა“.2014

2.

For the Participation in international Scientific-Practical Conference –
CERTIFICATE Batumi, Gerorgia.2013

3.

ნატახტარის ორგანიზებული ტურ-სემინარის მონაწილე.2011

4.

ტექნიკური უნივერსიტეტის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
ფაკულტეტი1986

5. Факультет повышения квалификации преподавателей высших
учебных заведенийю Москва. МВТУ.1976

პროექტები / გრანტები

1.ძლიერი ანტიოქსიდანტური, პოლიფენოლური კონცენტრატის
ინოვაციური ტექნოლოგიის დამუშავება. 2016.
2.„ფუნქციონალური დანიშნულების საკვები პროდუქტების
ტექნოლოგია“2014.
3.“წითელი ყურძნის უწამლი კლონებიდან სამკურნალოპროფილაქტიკური დანიშნულების სადესერტო ვერმუტის
ინოვაციური ტექნოლოგიიდ დამუშავება“2013.
4.„ძლიერი ანტიოქსიდანტური, ანტიტოქსიკური და საკვებით
დაავადებების პრევენციული მცენარეული საშუალების
ტექნოლოგიის შემუშავება. 2011.
5.„ექსტრემალურ პირობებში მყოფი სამხედრო და სხვა
კონტინგენტის საკვები პროდუქტების წარმოება, ტექნიკისა და
ტექნოლოგიების დამუშავება“. 2010

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

1. აკადემიური საბჭოს წევრი
2. უნივერსიტეტის მოამბეს სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
3. სამეცნიერო-პერიოდული ჟურნალ „ხანძთას“
სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
4. სამეცნიერო-პერიოდული ჟურნალ „გონის“ სარედაქციო
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კოლეგიის წევრი.
5. .მეცნიერ-სპეციალისტთა და ჟურნალისტთა სამეცნიერო
შემოქმედებითი კავშირ „ინტელექტის“ ვიცეპრეზიდენტი.

ჯილდოები /
სტიპენდიები

დამატებითი ინფორმაცია

1.იმერეთის რეგიონის საზოგადოებრი კონტროლის
საბჭოს წევრი.
2. იმერეთის რეგიონის სასოგადოებრივი დარბაზის
„ღირსება“ წევრი.
3.საზოგადოება „ქუთაისელის“ დარბაზის წევრი.
4. საზოგადოება „ბაღის კიდის“ დარბაზის წევრი.
5. ქართული „ვაზისა და ღვინის“ თანადგომისა და
აღორძინების ფონდის დამფუძნებელი.
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