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ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 1991

მოსკოვის კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი პურის, მაკარონის და
საკონდიტრო პროდუქტების ტექნოლოგია



1980

მოსკოვის კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

პურის, მაკარონის

და საკონდიტრო პროდუქტების ტექნოლოგია
 1962-1968

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ინჟინერ-

ტექნოლოგი

პურის, მაკარონის და საკონდიტრო

პროდუქტების ტექნოლოგია

სამუშაო გამოცდილება

 2014 - პროფესორ-ემერიტუსი. კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი
უნივერსიტეტი
 2006-2014

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი. კვების
პროდუქტების ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 1971-2006

ასისტენტი, უფროსი მასწავლებელი, დოცენტი,
პროფესორი, კათედრის გამგე, კვების პროდუქტების
ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. მუსხელიშვილის
სახელობის ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი
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სახელი, გვარი

პროფესორი

ბიოტექნოლოგიისა და სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქტთა ტექნოლოგიის კათედრა.
საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
ინსტიტუტი
 1993-2002-

გენერალური დირექტორი -საწარმოო გაერთიანება
„ქუთაისპური“

 1962-1971-

ელექტრო-რადიომემონტაჟე, ლაბორანტი, უფროსი
ლაბორანტი, ინჟინერი, უფროსი ინჟინერი. ქიმიურტექნოლოგიური ლაბორატორია სპეციალური
საკონსტრუქტორო ბიურო „პროექტ- ხელსაწყო“, ქუთაისი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

B2

C1

C2

X
X

რუსული
გერმანული

X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word), ინტერნეტში სანავიგაციო
პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა 48
1.

Теоретические и медико-биологические аспекты производства
бездрожжевого хлеба
Хлебопекарское и кондитерское дело,
№2, "Корсар".Киев, 2014,c.30-31

2.

Functional Additives for Baked Goods Based on Hazelnut Processing
Products
Annals of Agrarian Science, Vol.12, №1, Tbilisi,
2014, p.84-90,

3.

The Linseed Flax Processing Products in the Production of Baced
Goods (English) Annals of Agrarian Science. Vol.11, No.2, Tbilisi,
2013, p.78-83.

4.

Комплексное исследование масла из плодов кавказского бука
Масложировая промышленность", изд-во "Пищевая
промышленность", №2,Москва,2013 , с.20-2

5.

Зерновая культура амарант Грузии и перспективы её
использования в хлебопечении Хлебопекарское и кондитерское
дело",№1, "Корсар, Киев, 2011, с.14-15
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სახელი, გვარი

სულ რაოდენობა 16
1.

2015 - International Scientific and Practical Conference "Innovation
processes in the context of globalization of the world economy:
Challenges, Trends, Prospects»
Prague, Czech Republic
Biochemical and Technological Studies of Oriental (Caucasus) Beech
Nuts and Functional Foods Based on them

2.

2015 - International scientific-practical conference "food technologies,
bread products and combined food" Odessa, Ukraine Culture of flax
in Georgia and perspectives of utilization in producing medicalpreventive products.

3.

2015-International scientific - practical conference " achievements and
perspectives of confectionery industry"
Kiev, Ukraine
Using
of native raw materials and nontraditional ingredients in producing
medical-preventive floury products

4.

2012- საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია
"ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოსდაცვა" ქუთაისი.
კალციუმით გამდიდრებული პურფუნთუშეულის წარმოება
დიეტური კვებისათვის

5. 2011- საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
"თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი"
ქუთაისი. ხორბლის ლიპიდ-ცილოვანი კომპლექსის
გამოკვლევა და მისი გავლენა პურის ხარისხზე

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი

სულ რაოდენობა - 3 დაფინანსებული გრანტი
1. 2008-2009წ. GNSF/ST07/7-256 დიაბეტური დანიშნულების პურისა
და ფქვილოვანი ნაწარმის ტექნოლოგიების დამუშავება.
პროექტის მენეჯერი
2. 2013-2015წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი. საგრანტო პროექტი "ახალი თაობის დიაბეტური
პროდუქტების ტექნოლოგიების დამუშავება" AR/201/10-150/12
თანამონაწილე ორგანიზაცია - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. პროექტის ძირითადი შემსრულებელი

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

2007-დან ეკოლოგიურად სუფთა და გენმოდიფიცირებული კვების
პროდუქტების წარმოება ზემონიტორინგისა და მეცნიერულიკვლევის
ეროვნული ცენტრი
2005-დან საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი
2007-დან საქართველოს აგრარულ მეცნიერებათა აკადემია;
2010-დან საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ქუთაისის
რეგიონალური ცენტრი, სწავლული მდივანი;
1996 -დან ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია ”Soroptimist Inernational”,
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წევრი

ჯილდოები /
სტიპენდიები

2003-2004 წელი – ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია ”Soroptimist
Inernational of Europen” –ევროპის ფედერაციის სასტიპენდიო გრანტი
უცხოეთში სტაჟირების გასავლელად.
სტიპენდიები ინგლისურად:
2001 წელი – აფრანგეთის მრეწველობის ხელშეწყობის ასოციაციის
ოქროს მედალი (SPI-ლაურეატი) სტრატეგიული მენეჯმენტის
განვითარებისა და წარმოებაში ინოვაციური ტექნოლოგიების
დანერგვისათვის.
2001-საერთაშორისო პრიზი -ოქროს ვარსკვლავი- “International Star
Award” (Business Initiative Directions) ხარსიხის უზრუნველყოფის,
მოწინავე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მრეწველობაში
დანერგვისათვის.

დამატებითი ინფორმაცია
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