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ემზარ გორდაძე

პირადი ინფორმაცია ემზარ გორდაძე
ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. №30 ქუთაისი 4600
ტელ: +995 4312 27 44 37;
555 24 81 82;

+995 431 25 22 57

Emzarcorda@email.com
სქესი - მამრობითი
დაბადებით თარიღი - 20.10 1946
განათლება - უმაღლესი
სპეციალობა - ზოოლოგ-ქიმიკოსი
2004 წლიდან ბიოლოგიის დოქტორი
2006 წ. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
2006 წ. ბოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2005 წ. მედიცინის და საბუნებისმეტველო ფაკულტეტის დეკანის
მოვალეობის შემსრულებელი
1985 წ. ბოტანიკა-ზოოლოგის და ბუნების დაცვის კათედრის უფროსი
მასწავლებელი
1974 წ. კათედრის ასისტენტი
1971 წელს დაინიშნა ქუთაისის ალ. წულუკიძის პედ. ინსტიტუტში
ზოოლოგიის კათედრის ლაბორანტად
სამუშაო გამოცდილება:
2009-2011 წ. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების
სამნისტროს

დაცული

ტერიტორიების

სააგენტო.

სათაფლიას

სახელმწიფო ნაკრძალის ადმინისტრაციის ბუნებრივი რესურსების
უფროსი სპეციალისტი
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1997-2000 წ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი
(სამედიცინო ბიოლოგია, პარაზიტოლოგია-გენეტიკა) ბრძ. №133 27
ნოემბერი 1997 წ.
1990-2002 წ. ქუთაისის ი. პეტრიწის სახელობის უნივერსიტეტი (პროფესორი
ზოოლოგია, ბუნების დაცვა, ეკოლოგია)
1995-2012 წ. ქუთაისის პედაგოგიური უნივერსიტეტი „ლამპარი" პროფესორი
(ზოოლოგია, ბუნების დაცვა, ეკოლოგია, სამედიცინო ბიოლოგია)

ენობრივი კომპეტენციები:
A1

A2

B1

B2

რუსული

C1

C2

X

გერმანული

X

კომპიუტერული უნარები:

Microsoft word, Excel, Power point, Internet

სამეცნიერო პუბლიკაციები:
სულ გამოქვეყნებულია 90-ზე მეტი სტატია. ბოლო 10 წლის
განმავლობაში გამოქვეყნებული 55 სამეცნიერო სტატია. მათ
შორის 5 მნიშვნელოვანი:
1. Таксономиеский анализ гелминтов хишных млекопитаюших
имеретинского региона
Материалы междурандной научно-практическй конференции, эгология,
эволюция и систематика животных, Материалы междунапрдной
научно-практическйо конференции 2012, Рязань, Россия
2. Многообразе фауны Грузии и ее место в мировом биоразнобразии. 14й международная научно-практическая конференция. Экология и
жизнь. Сборник статей 2013. Пенза
3. სათაფლიის დაცული ტერიტოირიები - ბიომრავალფეროვნების
შენარჩუნების ობიექტი. სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი
ბიომრავალფეროვნების

საერთაშორისო
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დღისადმი.

"ბიომრავალფეროვნება და საქართველო", საქართველოს ეროვნული
ბოტანიკური ბაღი 2015 წ., თბილისი
4.

სურსათის

უვნებლობის

პოლიტიკა

და

საქართველოს

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
საერთაშორისო

სამეცნიერო-პრაქტიკული

კოფნერენცია.

თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარეოს დაცვა.
შრომების კურებული I ნაწილი, 2016 წ. ქუთაისი საქართველო.
5. თანამედროვე ამფიბიების ზოოოლოგიური რეგრესიის მიზეზები.
პროფესორ-მასწალებელთა

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია. თანამედრვოე მედიცინის საერთაშორისო საკითხები.
2009 წ.
6. საქართველოს მცენარეთა სამყაროს მდგომარეობა, რაციონალური
გამოყენებბისა და დაცვის პრობლემები. აგრარული მეცნიერებანი.
2016 წ.
7.

მცირერიცხოვანი

შენარჩუნების

პოპულაციების

პრობლემები

სიცოცხლისუნარიანობის

საქართველოში.

აგრარული

მეცნიერებანი. 2016 წ.

სამეცნიერო კონფერენციები:

სულ 91, აქედან ბოლო 10 წლის
მანძილზე 56. ამათგინ ხუთი:

1.

საქართველო

ფლორისტული

ცხელი

წერტილი

და

ბიორმრავლფეროვნების ძირითადი საფრთხეები
2.

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კოფნერენცია

„ეკოლოგიის

თანამედროვე პრობლემები", ქუთაისი, 2014 წ.
შავი

ზღვის

ეკოლოგიური

სამეცნიერო-პრაქტიკული

პრობლემები.

კონფერენცია

საერთშაორისო

„მეცნიერება

და

ინოვაციური ტექნოლოგიები" 2014 წ. ქუთაისი
3.

სურსათის

უვნებლობის

პოლიტიკა

მოსახლოების ჯანმრთელობის მდგომარეობა
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და

საქართველოს

XII ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია, „ფიზიოლოგიისა და
ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები". 2014 წ. ქუთაისი.
4. დაცულ ტერიტორიებზე ბუნებრივი რესურების მდგრადი
გამოყენება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გამოწვევები
და განვითარების პერსპექტივები 2015 წ ქუთაისი.
5. ელექტროსადგურების მშენებლობა საქართველოში და მისგან
გამოწვეული

ეკოლოგიური

ცვლილებები,

IV

საერთაშორისო

და

განვითარების

სამეცნიერო კონფეენცია. ქუთაისი, 2006 წ.
ენერგეტიკა:

რეგიონალური

პროლემები

პერსპექტივები 2016 წ.

ტრენინგები და სემინარები:
1983 წ. Министерство высшего и среднео специального образования СССР.
Министерство просвещения усср. Всесо.зное совещание - семинаро
заведующих биологическими кафедрами педагогических институтов.
Мелитополь 1983 г.
2006 წ. სერტიფიკატი №000223
პირველი საფეხური
მიენიჭა 45 საათიანი კურსის „კრიტიკული აზროვნება და აქტიური
სწავლა უმღალეს სასწავლებელში."
კურსი შემუშავებულია საერთაშორისო პროგორამის „კითხვა და
წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის" ფარგლებში.
2007 წ. სერტიფიკატი №0061
მეორე საფეხური
მიენიჭა 60 საათიანი კურსის „კრიტიული აზროვნება და აქტიური
სწავლა

უმაღლეს

ნამუშევრების

სასწავლებლებში"

კურსის/მოდულის,

(კასუს)

სილაბუსისა

გავლისა
და

და

ლექციის)

შესრულების შედეგად. კურსი შედგება სამი ორდღიანი ტრენინგისა
და დამოუკიდებელი სამუშაოსაგან
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2010 წ. Certificate of Graduation. fir successfully comleting. Triduction ti oureach and publich
qwareness building training.
2010 Certificate o Graduation. For successcully completing. Intriduciton to sustainable
reasoiurce use Management training.
2011 წ. Certificate of paritcipant attended the seminar and Workship in sustainable Waste
Management and Energy efficiancy under the project Wco-Youth, orfanised
by NGP ciaction Ecivision - The Union for Sustainable Devecopment and n
Gnl - new Generaiton new enitracitve.
Funded through Democtacy Commusion Small Grants Prants Program, the
V.S. Embassy in Georgia
სერტიფიკატი ევრაზიის თანამშრომლოის ფონი 264 (G100088)
ეკოლოგიურად

სუფთა

და

გენმოდიფიცირებული

კვების

პროდუქტების წარმოებაზე მონიტრორინგისა და მეცნიერული
კვლევის ეროვნული ცენტრი.
ტრენინგი

თემაზე

„სურსათის

უვნებლობის

სფეროში

საზოგადოებრივი მოძრაობის გააქტიურება".
2012 წ. სერტიფიკატი №032
გაიარა

2012

წლის

30

აპრილიდნ

3

მაისამდე

ტრენინგი

ტრენერთათვის პროფესიური წვრთნის, გადამზადების და უწყვეტი
განათლების ცენტრი
2014 წ. Certificate of participation, this award is presented to for active participation in the XII
national Scientific Conference of Georgia. "Actual problems of phusiology
and Biomedicine"
2016 წ. Certificate of arrendance. Improving research and weiting skills Aming young Georgian
academics.
2016 წ. სემინარი საქართველო ბოტანიკური ბაღი. სემინარი იშვიათი და
გადაშენების პირას მისული მცენარეთა თესლების ბანკის შესახებ.

პროექტები და გრანტები
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2008-2009

აწსუ-ს საუნივერსიტეტო პროექტი, პროექტის
№ ATSU/0919

2009-2010

ხელმძღვანელი

აწსუ-ს საუნივერსიტეტო პროექტი, პროექტის
№ ATSU/09319

2009

ხელმძღვანელი

საქართველოს

ეროვნული თანახელმძღვანელი

სამენციერო ფონდი, ახალი ამბების
მეცნიერებისათვის pr@gnst.ge
დაუფინანსებელი
2013

შ.

რუსთაველის

სამეცნიერო

ეროვნული თანახელმძღვანელი

ფონდი.

მოსწავლეთა

კვლევები

მონაწილეობით,

ქალაქის საჯარო სკოლებთან ერთად
www.rustaveli.org.ge
დაუფინანსებელი
წევრობა:
1)

საქართველოს

ეკოლოგიური

აკადემიის

ქუთაისის

განყოფილების წევრი
2) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.
ჯილდოები: სიგელები და დიპლომები
დამატებითი ინფორმაცია:
ეკოლოგიისა

და

ბუნების

დაცვის

საკვირაო

სკოლის

ხელმძღვანელი.
სისტემტიური კავშირი ტელეკომპანია რიონთან. ბუნების დაცვისა
და ეკოლოგიის პრობლემებთან დაკავშირებით.
საბავშვო მწერალი. წიგნების ავტორი
1) რა ჰქვია შვილებს პატარებს ჩვილებს
2) გონების სავარჯიშო
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3) ლექსების კრებულის „სულის საზრდო" ავტორი

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
(ბოლო 10 წლის განმავლობაში)
დასახელება

გვრ. რ-ბა

გამომცემლობა

წელი

თანაავტორი

ქალაქების ეკოლოგიური

აწსუ-ს

2006

ც.

პრობლემები

გამომცემლობა

ჟორჟოლიანი

სახელმძღვანელო
სამედიცინო ეკოლოგია

371

აწსუ-ს

2006

გამომცემლობა

ც.
ჟორჟოლიანი

სახელმძღვანელო
ბიოლოგიის

ზოგადი 550

კურსი

აწსუ-ს

2008

გამომცემლობა

ც.
ჟორჟოლიანი

სახელმძღვანელო
ბუნების

დაცვა

და 750

გამომცემლობა

ბუნებირვი რესურსების

„ლამპარი"

რაციონალური

სახელმძღვანელო

2010

ც.
ჟორჟოლიანი

გამოყენება
სათაფლიის სახელმწიფო 200

მონოგრაფია

ნაკრძალი

გამომცემლობა

2008

ც.
ჟორჟოლიანი

„ლამპარი"
ქალაქების კოლოგიური 78

მონოგრაფია

პრობლემები (2000-2007,

გამომცემლობა

ზესტაფონის რაიონი)

„ლამპარი"

იმერეთის

მონოგრაფია

მტაცებელ 125

ძუძუმწოვართა
ჰელმინთები

და

გამომცემლობა
მათი

„ლამპარი"
7

2008

ც.
ჟორჟოლიანი

2008

ც.
ჟორჟოლიანი

განაწილება

ბუნერივ

ლანდშაფტურ
სარყლებში
საქართველოში

152

მონოგრაფია

ინტოდუცირებული

გამომცემლობა

შიშველთესლოვანი

„ლამპარი"

2009

ც.
ჟორჟოლიანი

მცენარეები
საქართველოში

156

მონოგრაფია

ინტროდუცირებლი

გამომცემლობა

ტექნიკური მცენარეები

„ლამპარი"

ქუთაისის

მონოგრაფია

გარემოს 112

გამაბინძურებულ

გამომცემლობა

აგენტთა

„ლამპარი"

გავლენა

2009

ც.
ჟორჟოლიანი

2009

ც.
ჟორჟოლიანი

ადამიანის
ჯანმრთელობაზე
შესავალი ბიოლოგიაში

549

აწსუ-ს

2013

გამომცემლობა

ც.
ჟორჟოლიანი

სახელმძღვანელო
კონსერვაციული

508

აწსუ-ს

ბიოლოგია

გამომცემლობა

საქართველოს დაცული

სახელმძღვანელო

2013

ც.
ჟორჟოლიანი

ტერიტოირები
ცოცხალი

ბუნება, 281

ქიმიური ელემენეტბით.

აწსუ-ს
გამომცემლობა

2013

ც.
ჟორჟოლიანი

სახელმძღვანელო
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენციების
ეკოლოგიის და ბიოლოგიის სექციის ხელმძღვანელი და რეცენზენტი 1975 წლიდან
დღემდე.

8

სკოლებთან

კავშირი

ეკოლოგიურ

და

გარემო

დაცვით

საკითხებზე

მოსხანებების წაკითხვა.
უფასო საკვირაო სკოლის ხელმძღვანელობა გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის
მიმართულებით.
დიპლომების
სამეცნიერო

ხელმძღვანელობა,

უხელმძღვანელობის

სადისერტაციო

და

შრომების

მონოგრაფიებს

ოპონირება.

რედაქტორობა

და

რეცენზენტობა რედაქტორობა და რეცენზენტობა.

გამოცემული წიგნების რედაქტორი
1) იმერეთის მხარის მეცნიერებათა კავშირი „სპექტრი". შავი ზღვა და
მდინარე რიონი: პრობლემები, ამოცანები 2007 წ. ქუთაისი
2) ელენე გამყრელიძე, ზოოტოქსინები. 2009 წ. ქუთაისი

გამოცემული წიგნების რეცენზენტები
1) სერგო ცაგარეიშვილი, იმერეთის რეგიონის რეკრეაციული
რესურსების რაციონალური გამოყენებ და ეკოლოგიური შეფასება.
2009 წ. ქუთაისი
2) ბორის თვალოძე; იუკა, ქ. 2010 ქუთაისი
3) ნინო მარგველაშვილი, ცირა ჟორჟოლიანი, მაია გაბუნია;
ნარჩენების მართვის ბიოტექნოლოგია., 2012 წ.
4) ნინო ლომთათიძე, ნარგიზ ალასანია, ანთროპოეკოლოგია,
ბათუმი- 2012
5)

მ.

ტყვავაძე,

რ. კილაძე,

ე.

გუბელაძე,

დეკორატიული

დენდროლოგია. 2011 წ.
6) თეიმურაზ გვალია; სამედიცინო აპარატები და სისტემბე. 2012 წ.
ქუთაისი
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7)

თეიმურაზ

დავარაშვილი,

ადეიშვილი,
მედეა

თენგიზ

ჟვიტიაშვილი,

ადეიშვილი.

საბუნებისმეტყველო საფუძვლები, 2014 წ. ქუთაისი
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ხათუნა

მედიცინის

