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განათლება

2005 წ. ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი. დიპლომი N001540, საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქ. თბილისი.
1982 წ. ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დიპლომი TH
N 063988 საფეიქრო და მსუბუქი მრეწველობის საკავშირო ინსტიტუტი,
ქ. მოსკოვი.
1979-1982 წ. ტყავ-ფეხსაცმლის ცენტრალური სამეცნიერო კვლევითი
ინსტიტუტის ასპირანტურა. ქ. მოსკოვი.
1968-1973 წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მსუბუქი
მრეწველობის ფაკულტეტი, ტყავის ნაკეთობათა ტექნოლოგიის სპეციალობა.
1958-1973 წ. ქ. ქუთაისის 11 საშ. სკოლა.

სამუშაო გამოცდილება

2014 წ. აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტექნოლოგიური
ფაკულტეტი, დიზაინისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი- ასოცირებული
პროფესორი.
2008-2011 წ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მოწვეული პროფესორი.
2005-2007 წ. ქ. თბილისის ”მოდის დიზაინისა და მართვის ინსტიტუტი”.
მოწვეული პროფესორი.
2002-2006 წ. ქ. თბილისის მაღალი მოდის აკადემია ”ბაზელი”, დოცენტი.
2002-2006 წ. ქ. თბილისის მსუბუქი მრეწველობის კოლეჯი. უმაღლესი
კატეგორიის მასწავლებელი.
1989-2002 წ. ქ. ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური
უნივერსიტეტი.დოცენტი.
1983-1989 წ. ქ. ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური
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უნივერსიტეტი.უფრ. მასწავლებელი.
1979-1982 წ. ტყავ-ფეხსაცმელის ცენტრალური სამეცნიერო კვლევითი
ინსტიტუტის ასპირანტი . ქ. მოსკოვი.
1974-1979 წ. ქუთაისის ნ. მუხსელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი, ასისტენტი.


ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

B2

C1

C2

X
X

რუსული

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

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ : 32
Каркашадзе М. Ломтадзе Н. «Зависимость прочности клеевого
крепления резин от типа и дозировки пластификатора» Киевский
национальный университет технологий и дизайна. Электронный
научный журнал «Технологии и дизайн». №1(14) 2015. c (1-7)
მ.ქარქაშაძე. ნ.ლომთაძე „ფეხსაცმლის ღუნვადობის ცვლილება
ექსპლუატაციის პროცესში“ «ხანძთა”, პერიოდული სამეცნიერო
ჟურნალი, 11(16), ქუთაისი–თბილისი. 2015წ.120–123.
მ.ქარქაშაძე, ნ.ლომთაძე „tyavis daTrimvlis procesis
kvleva axali masalebis gamoyenebiT“ «ხანძთა”,
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, 10(15), ქუთაისი. 2014წ.
მ.ქარქაშაძე, ნ.ლომთაძე «ოქსიდიქლორტრიაზინით ტყავის
დათრიმვლა”. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის «მაცნე»
ქიმიის სერია ტ.39, №3-4 თბილისი 2013წ. 269-270.

გვერდი { PAGE } / { NUMPAGES }

Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

მ.ქარქაშაძე, ნ.ლომთაძე, ჟ.რევიშვილი, ლ.შანიძე „წებოს
კომპოზიცია ეთილენისა და ვინილაცეტატის თანაპოლიმერის
ბაზაზე ნანოტექნოლოგიების გამოყენებით“ საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის «მაცნე» ქიმიის სერია ტ.39, №3-4
თბილისი 2013წ. 248-252.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა 16
М.Каркашадзе, Н.Ломтадзе «Микробные поражения
кожевенного сырья при консервировании и хранении, меры
борьбы с ними» Международная научно-практическая
конференсия «Иновационные технологии производства
продуктов питания функционального назначения» Кутаиси
2015.524-527.
მ.ქარქაშაძე, ნ.ლომთაძე „ფეხსაცმლის ზედაპირისა და ძირის
შეწებების სიმტკიცეზე ჰიგროთერმული ზემოქმედების
გავლენის კვლევა“ საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული
კონფერენცია „მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები“.
ქუთაისი 2014. 39–41.
მ.ქარქაშაძე, ნ.ლომთაძე „ფეხსაცმლის საზედაპირე ტყავების
წარმოება ინოვაციური ტექნოლოგიით „ საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია «ინოვაციური
ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები»ქუთაისი –2013, 395397.
ნ.ლომთაძე, მ.ქარქაშაძე, მ.შალამბერიძე „ფეხსაცმლის სალანჩე
რეზინების შეწებების თეორიისა და პრაქტიკის თანამედროვე
მდგომარეობა“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია «ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა»
ქუთაისი –2012, 434–436.
ნ.ლომთაძე, მ.ქარქაშაძე „ტემპერატურის გავლენა საფეხსაცმელე
რეზინების ფიზიკო-მექანიკურ თვისებებზე“ საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია «თანამედროვე
ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი» ქუთაისი –2011, 26–
27.

პროექტები / გრანტები

სულ, 10
2008-2011 წ. საქართველოს ეროვნული სანეცინერო ფონდის
GNSF/ST 07/7-467 საგრანტო თემის უფრ. მეცნიერი
თანამშრომელი.
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