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განათლება
1990-1993
1979-1984

მოსკოვის მსუბუქი მრეწველობის აკადემის ასპირანტურა
ნ.ი.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

სამუშაო გამოცდილება
2016
2011-2016
2006-2010
2005-2006
1997-2005
1993-1997
1990-1993
1984-1990

ასოცირებული პროფესორი - დიზაინისა და ტექნოლოგიის
დეპარტამენტი
ასოცირებული პროფესორი - გამოყენებითი დიზაინისა და მსუბუქი
მრეწველობის ტექნოლოგიის დეპარტამენტი
ასისტენტ-პროფესორი - გამოყენებითი დიზაინისა და მსუბუქი
მრეწველობის ტექნოლოგიის დეპარტამენტი
დოცენტის მოვალეობის შემსრულებელი - გამოყენებითი დიზაინისა
და მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგიის დეპარტამენტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი - შპს "მერკური 95"
დოცენტის მოვალეობის შემსრულებელი - საფეიქრო და სამკერვალო
ნაკეთობათა ტექნოლოგიის კათედრა
ასპირანტი- მოსკოვის მსუბუქი მრეწველობის აკადემია; სამკერვალო
ნაკეთობათა ტექნოლოგიის კათედრა
ასისტენტი - ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი; საფეიქრო და
სამკერვალო ნაკეთობათა ტექნოლოგიის კათედრა
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ფრანგული

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X
X

რუსული

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint,
paint net), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება ( ZIP),
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა 95
1. „Исследование напряженно деформированного состояния
многослойной тканевой оболочки с различной ориентацией
армирующих элементов“; Сборник научных докладов
„Техника и технология. Наука вчера, сегодня, завтра“.
Варшава. 21-25.– 2016
2. Исследование
прочностных
характеристик
ниток
извысокомодульных волокон припрошивке; ТЕХНОЛОГИЯ
И ДИЗАЙН“. (14). №1. Киевский национальный университет
технологии и дизайн. Киев.- 2015
3. „ Исследование эксплуатационных свойств армированных
многослойных тканевых оболочек методом прошивки“;
ТЕХНОЛОГИЯ
И
ДИЗАЙН“.
№3(16).
Киевский
национальный университет технологии и дизайн. Киев.- 2015
4. Исследование технологических процессов
армирования
многослойных тканевых оболочек для стеклопластикового
изделия. Сборник научных докладов
«современные
тенденции в науке образовании». Ольштын. Полша. часть 7;
74-78.-2014.
5. ტანსაცმლის დეტალთა ფორმირების მეთოდების
სრულყოფა
პოლირთერ-იზოციანატური
კომპოზიტებისაგან;
საქართველოს
მეცნიერებათა
აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, თბილისი; №3-4 (39); 364367;- 2013

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა 19
1. მრავალშრიანი ქსოვილების გარსების საექსპლუატაციო
მაჩვენებლების დამოკიდებულება განფენის ღერძების
ორიენტაციაზე;
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია თნამედროვე საინჟინრო
ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა ; ქუთაისი - 2016
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2. „ Новый метод исследования внешней формы тела
человека“;
Международная
научно-практическая
конференция “обучение и применение креативных
промышленных технологии“; Гянджа. Азербаиджан- 2015
3. „Разработка способа армирования многослойных тканевых
армированных
оболочек
пространственной
формы“.
Международная Научная конференция ,,Современные
тенденции в науке и образовании; Быгдощ. Польша -2014
4. “Исследование технологических процессов армирования
многослойной тканевой оболочки для стеклопластикового
изделия“;
Международная Научная конференция
,,Современные тенденции в науке и образовании“;
Быгдощ.Польша -2014
5. “Исследование возможности проектирования деталей
армирующего каркаса с учётом формовочных свойств
материала“;
Международная
научно-практическая
конференция”. Устойчивое развитие и технологические
инновации“. Гянджа. Азербаиджан - 2014

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

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

1.სემინარი „საგანმანათლებო პროგრამების შექმნის, შეფასების,გაუმჯობესების და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის
აკრედიტაციის თვითშეფასების
ანგარიშების მომზადების
მიზნით“

სულ 3
1. საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო
უნიფორმის დამუშავება
07/7-242; საგრანტო პროექტის
მენეჯერი
2.
საქართველოს
მართლმადიდებელი
ეკლესიის
სასულიერო
პირთა
სამოსის
დამუშავება
ქართული
ელემენტების აღდგენით 07/7-247; საგრანტო პროექტის
მენეჯერი
3. ქართული ეროვნული სამოსის კვლევა ილუსტრირებული
ცნობარისა და ნიმუშების დამუშავებით. 176/3-220/4,
საგრანტო პროექტის მეცნიერ-თანამშრომელი

1. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი;
2. საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის საბჭოს წევრი;
3. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია
"თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი
დიზაინი" სარედაქციო საბჭოს წევრი
4. Международная научно-практическая конференция “обучение и
применение креативных промышленных технологии“; Гянджа.
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Азербаиджан - სარედაქციო საბჭოს წევრი

5. Международная научно-практическая конференция”. Устойчивое
развитие и технологические инновации“. Гянджа. Азербаиджан -

სარედაქციო საბჭოს წევრი

დამატებითი ინფორმაცია

2000 - 2006 ს.ს. «მოდების რესპუბლიკური
კონსტრუქტორული ჯგუფის კონსულტანტი;

ცენტრის»

სამი დამუშავებული სახელმძღვანელოს რეცენზენტი;
2010-2014 წ. ოთხი სამაგისტრო დისერტაციების სამეცნიერო
ხელმძღვანელი;
საქართველოს
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის მიერ 10 დეპონირებული საავტორო მოწმობის ავტორი;
2010-2014 ww.
ექსპერიმენტალური
კონსულტანტი;

ს. ს. სამკერვალო კომპანია
საამქროს
კონსტრუქტორთა

“იმერი”-ს
ჯუფის

2014 წ. საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უნიფორმის
ხარისხობრივი მაჩვენებლების შეფასების სატენდერო კომისიის
ექსპერტი.
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