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განათლება

 2014 წ. ასოცირებული პროფესორი.
 2010 წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საინჟინრო
მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი. მიმართულება საფეიქრო,
სამკერვალო, ტყავსაგალანტერეო მასალათმცოდნეობა.
 2001-2004 წ. ქუთაისის ხელოვნებისა და პედაგოგიკის ინსტიტუტი,
პედაგოგიური ფაკულტეტი. სპეციალობა დაწყებითი განათლების
პედაგოგიკა და მეთოდიკა.
 1980-85 წ. . ნ. ი. მუსხელიშვილის სახ. პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი. მსუბუქი მრეწველობის ფაკულტეტი, სპეციალობა
სამკერვალო ნაკეთობათა ტექნოლოგია.

სამუშაო გამოცდილება

 2016 წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. „დიზაინისა
და ტექნოლოგიის“ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ასოცირებული
პროფესორი.
 2010-2014 ხელოვნებისა და პედაგოგიკის ინსტიტუტი „კოლხა“ ასოცირებული პროფესორი
 2007-2014 ქუთაისის ხელოვნებისა და პედაგოგიკის ინსტიტუტი.
„კოლხა“. ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური ფაკულტეტის დეკანი
 1995-2007 ქუთაისის ხელოვნებისა და პედაგოგიკის ინსტიტუტი.
სასწავლო ნაწილის ხელმძღვანელი
 1991-2000 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მსუბუქი
მრეწველობის მანქანებისა და სამკერვალო ნაკეთობათა
ტექნოლოგიის კათედრა. უფროსი ლაბორანტი.
 1989-1991ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მსუბუქი
მრეწველობის მანქანებისა და სამკერვალო ნაკეთობათა
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ტექნოლოგიის კათედრა. ლაბორანტი.
 1987-89 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 151-181 /86-98
სამეცნიერო თემის ინჟინერი
 1985-87 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, კლუბის
სამხატვრო ხელმძღვანელი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

B2

C1

C2

X
X

რუსული

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა Microsoft Office Word ;
Microsoft Office Powerpoint Microsoft Office Excel Paint (3D Marvelous Designer.
MS Outlook, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox,
Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ: 79.
1.

Тхелидзе Н.Н. определение потерии качества по видам
пороков с помощью диаграмм Парето. -№2(11)2014
электронного научного журнала «ТЕХНОЛОГИИ И
ДИЗАЙН».г.
Киев.
{
HYPERLINK
"mailto:knutd.ej@gmail.com" }

2.

Тхелидзе Н.Н.
Гинтивидзе Н.Г.,Воздухопроницаемость
текстиьных тканей и факторы влияющих на нее. №1(10)2014
электронного
научного
журнала
«ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН». г.Киев { HYPERLINK
"mailto:knutd.ej@gmail.com" }

3.

Н.Н.
Тхелидзе,
Н.Г.
Гинтибидзе,
определение
корреляционной связи между усадкой и плотностью ткани.
Вестник национального политехнического университета
Армении N2- Ереван 2015

4.

Н.Г. Гинтибидзе, Н.Н. Тхелидзе, сравнительный анализ
спектров
поглощения
инфракрасных
лучей
текстильными волокнами животного происхождения.
Вестник национального политехнического университета
Армении N2- Ереван 2015
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სამეცნიერო
კონფერენციები
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ნ.თხელიძე - მე-17 საუკუნის საფრანგეთის კოსტუმის
კონსტრუქციის თავისებურებანი -ხანძთა -№11(16)2015.

სულ 22.
1. Математический
модель
определения
изменений
структуры текстидьных волокон под влиянием различных
факторов-международная
конференция.
Польша.
Украина.www.конференция.com.ua -2014
2. Применение интерполяции при чтении данных
инфракрасного спектра нити натурального шелкамеждународная конференция- Полша-2014
3. „ბიზანტიური
კოსტუმის
კონსტრუქციის
თავისებურებანი“.
-საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და
მართვა“. ბათუმი 2015
4. Средства защиты и техника безопасности при работе с
сельскохозяйстенными химикатами. საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
ინტერნეტ-კონფერენცია.
„ინოვაციები აგრარულ მეცნიერებებში“. ქუთაისი
25.12.2015-25.01.2016
5. მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმის უსაფრთხოების
თვისებათა
მაჩვენებლები
და
ნორმები.
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია
-„თანამედროვე
საინჟინრო
ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. ქუთაისი 1920.05.2016

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა 4
1. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
პროფესიულ
კვალიფიკაციათა
განვითარების
ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოდულური
საგანმანათლებლო
პროგრამის
კურიკულუმის
შემუშავების პროცესში მონაწილეობა.
2. “პრაქტიკული
ტრენინგი
სამკერვალოს
ნაწარმის
ხარისხის
მართვის
სპეციალისტის პროფესიული
პროგრამის
მასწავლებელთათვის“
თბილისი,
სამკერვალო ფაბრიკა „ისანი“.
3.

საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნის, შეფასების,
გაუმჯობესების და უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშების
მომზადების შესახებ --აკაკი წერეთლია სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური,
ქუთაისი, 2016 ;

4.

პროფესიულ

კვალიფიკაციათა

განვითარების
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ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში „ სამკერვალო
ნაწარმის ხარისხის კონტროლი„ სახელმძღვანელოს
შექმნა. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი. თბილისი , 2015;

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

1. საინჟინრო-ტექნოლოგიური
მდივანი

ფაკულტეტის

საბჭოს

2. 2014-დღემდე. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი
“ხანძთა“- ISSN 15 12-3812 - რედკოლეგიის წევრი
3. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „გონი“ (ISSN 1512066X) - რედკოლეგიის წევრი
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