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აკადემიური ხარისხი: ვეტერინარიის დოქტორი 

 

სამუშაო გამოცდილება:  

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2006   დღემდე აიპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი 

1996-2006                        საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტი, დოცენტი 

1991-1996                       საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, 

პრორექტორი სამეცნიერო ნაწილში 

1988-1991                        საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, დოცენტი 

1986-1988                        საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, უფროსი 

მასწავლებელი 

1984-1986      საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, 

პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობა 

1977-1978                        საქართველოს კავშირგაბმულობის სამინისტროს ჟურნალ-გაზეთების ექსპედიცია, 

დამხარისხებელი 

 

განათლება: 

24.05. 1984 მოსკოვის  კ.ი. სკრიაბინის სახელობის ვეტერინარული აკადემიის საბჭო. საკანდიდატო 

დისერტაციის დაცვა. ვეტერინარიის აკადემიური დოქტორი. BT №001336 

1972 – 1977 წწ. საქ. ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი, სავეტერინარო 

ფაკულტეტი. ვეტერინარი ექიმი. დიპლომი წარჩინებით Г-I  173114. 
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სამეცნიერონაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: 

 
 

#¹ 

სამეცნიერო ნაშრომების 

დასახელება 

 

გამომცემლობა, ჟურნალი 

(ნომერი, წელი) ან საავტორო 

მოწმობის ნომერი, გვერდები 

ნაბეჭდი 

გვერდი ან 

თაბახი 

თანაავტორი

/ები 

 

I სტატიები/თეზისები 

1 ულტრაბგერა ვეტერინარიის 

სამსახურში 

,,აგრარული საქართველო“, 2018წ. 

#3 

2გვ. თ. გავაშელი 

2 მეთევზეობაში გამოუყენებელი 

რეზერვების შესახებ 

,,აგრარული საქართველო“,2017წ. 

#8 

2 გვ. თ. გავაშელი 

3 და კვლავ მეთევზეობაში გამოუყე-

ნებელი რეზერვების შესახებ 

,,აგრარული საქართველო“,2017წ. 

#11 

2 გვ. თ. გავაშელი 

4 

 

 

წათხში NaCl-ის კონცენტრაციის 

გავლენა ბრუცელოზიანი ძროხის 

რძისაგან დამზადებული ყველის 

სანიტარიულ კეთილსაიმედობაზე 

,,კვალიფიციური სპეციალისტი - 

წარმატების გარანტი“ სამეც.ერო-

პრაქტ. კონფერენცია, თბილისი, 

2015 წელი, 20 ნოემბერი. 

 

 

3 გვ. 

 

 

ვ.ბასილაძე 

5 О рвпроатранении саркоцистоза 

сельскохозяйственных животных в 

Грузии и некоторые биохимические 

показатели  мяса при этом 

заболевании 

Материалы  научной  

конференции  ,, Теория и 

практика борьбы с паразитарными 

болезнями’’, 2011г., Москва. 134-

136стр. 

 

 

3стр. 

 

Ш. 

Поцхверия, 

М. 

Турманидзе 

6 Некоторые вопросы  эпизоотологии 

трихинеллеза в западной Грузии. 

Известия Государственного 

аграрного университета армении. 

2010г. стр. 44-45 

 

2стр. 

М. Мосидзе 

И. 

Шекиладзе 

7 

 

Fფერმა მომხმარებელი - 

ვეტერინარული სამსახურის როლი 

და გავლენა 

კონფერენცია ,,ცხოველთა 

ჯანდაცვის პერსპექტივები 

საქართველოში”, ბაკურიანი, 

2009წ გვ. 57-60 

 

4გვ. 

 

8 ნაკლავის ბაქტერიული 

დაბინძურების საკითხისათვის 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

ფასციოლოზის დროს 

საქ. პარაზიტოლოგთა 

ასოციაციის სამეცნიერო შრომათა 

კრებული, ტ. X, 2009წ,  გვ. 128-134 

 

7გვ. 

 

თ. სამხარაძე 

ლ. 

თორთლაძე 
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9. მეცხოველეობის პროდუქტების 

ვეტერინარულ-სანიტარიული 

კეთილსაიმედობის პრობლემები 

საქარტველოში 

,,სურსათის უვნებლობის 

პრობლემები” საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის 

შრომათა კრებული, თბილისი, 

2009წ. გვ.161-164. 

 

 

4გვ. 

 

 

მ.მესხი 

10. 

 

საკვების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის გადაუდებელი 

ამოცანები 

საქართველოს სახელმწიფო 

ზოოვეტერინარული 

უნივერსიტეტის შრომათა კრებ., 

ტ. LXV, 2007წ., გვ. 355-358 

4 გვ. 

 

მ. მესხი 

ნ. ქურხული 

ი. ჩიტია 

ნ. ცხადაძე 

 

 

11. 

მოსაზრებები საქართველოში 

ცხოველთა 

სასაკლაოების ამოქმედებასთან 

დაკავშირებით 

საქართველოს სახელმწიფო 

ზოოვეტერინარული 

უნივერსიტეტის შრომათა კრებ., 

ტ. LXV, 2007წ., გვ. 358-361G 

 

4 გვ. 

 

 

 

მ.მესხი 

ი.ჩიტია 

ნ.ცხადაძე 

12. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

ფასციოლოზით, 

დიკროცელიოზითა და 

ექინოკოკოზით გამოწვეული 

ზარალი 

საქ. სახელმწიფო 

ზოოვეტერინარული 

უნივერსიტეტის შრომათა 

კრებული, ტ.LXV, 2007წ. გვ.262-

265. 

 

 

4 გვ. 

 

 

 

თ. სამხარაძე, 

ლ. 

თორთლაძე 

13. ფასციოლოზით დაავადებული 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

ხორცის ზოგიერთი ბიოქიმიური 

მაჩვენებლები 

საქ. სოფლის მეურნეობის 

აკადემიის მოამბე #19, 2007წ. გვ. 

253-254 

2გვ თ. სამხარაძე 

ი. შეყილაძე 

მ.ბუბაშვილი 

მ.მოსიძე 

II Dდებულებები, წესები, ინსტრუქციები 

 

 

 

1 

საქართველოს ტერიტორიაზე ცხო-

ველთა, მეცხოველეობის ნედლეუ-

ლისა და პროდუქტების გადა-

ზიდვისას გამოსაყენებელი ვეტე-

რინარული მოწმობების ფორმები 

და გაცემის წესი 

 

საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნე, ¹109, 2007წ.,გვ. 46-48 

 

3 გვ. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

ცხოველთა სასაკლაოს ტიპობრივი 

წესი 

საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნე, ¹110, 2007წ.,  გვ. 29-31 

3 გვ.  
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- 

III მეთოდური ლიტერატურა / მითითებები, პროგრამები 

1 რძის წარმოებისა და გადამუშავების 

ჰიგიენა 

(პრაქტიკული რეკომენდაციები) 

შვეიცარიის განვითარებისა 

და თანამშრომლობის 

სააგენტო (SDC), 2012 წ. 

31 გვ. დ. ცომაია 

 

2 

რძისა და რძის პროდუქტების 

ვეტერინარულ-სანიტარიული 

ექსპერტიზა აგრარულ ბაზრებზე 

(მეთოდური მითითებები) 

G 

გამომცემლობა ,,გლობალ-

პრინტი” 2007 წ. 

 

 

21 გვ. 

მ.მესხი 

ი.ჩიტია 

ნ.ცხადაძე 

 

 

 

 

3 

ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერ-

ტიზა (მეთოდური მითითებები 

საგნის შესასწავლად სავეტერინარო 

მედიცინის ფაკულტეტის 

სტუდენტებისათვის) 

 

გამომცემლობა ,,გლობალ-

პრინტი” 2007 წ. 

 

 

 

30 გვ. 

 

 

მ.მესხი 

ი.ჩიტია 

ნ.ცხადაძე 

 

 

4 

ვეტერინარულ-სანიტარიული 

ექსპერტიზა (მეთოდური მითითებები 

საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად 

სავეტერინარო მედიცინის 

ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის) 

გამომცემლობა ,,გლობალ-

პრინტი” 2007 წ. 

 

13 გვ. 

 

მ.მესხი 

ი.ჩიტია 

ნ.ცხადაძე 

5 თაფლის ვეტერინარულ-სანიტარიული 

ექსპერტიზა (მეთოდური მითითებები) 

Gგამომცემლობა ,,გლობალ-

პრინტი” 2007 წ. 

21 გვ. მ. მესხი 

ნ. ცხადაძე 

 

7 ვეტერინარულ-სანიტარიული 

ექსპერტიზა (პროგრამა) 

გამომცემლობა ,,გლობალ-

პრინტი”2007 წ. 

16 გვ. მ. მესხი 

 

 

 

IV 

სახელმძღვანელოები  / მათ შორის დამხმარე 

 

 

1 

თაფლის თვისებები და ანალიზის 

მეთოდები 

ი/მ ,,გ.დალაქიშვილი“, თბილისი, 

2015წ. 

95 გვ. მ.ნათიძე, 

ლ.თორთლაძე 

ს.რიგვავა, 

გ.ბეჟანიშვილი 

თ.ბირკაია 
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2 თევზისა და თევზის პროდუქტების 

ვეტერინარულ-სანიტარიული 

ექსპერტიზა 

ნაშრომის გამოცემა დააფინანსა 

საქართველოს ხორცისა და 

თევზის მეწარმეთა კავშირმა, 

თბილისი, 2013წ. 

119 გვ. მ. ნათიძე, 

გ. მარტაშვილი 

ლ.თორთლაძე 

ნ.ფირანიშვილი 

3 საქართველოში გავრცელებული 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

ზოგიერთი ინფექციური 

დაავადებების შესახებ 

შვეიცარიის განვითარებისა და 

თანამშრომლობის სააგენტო 

(SDC), 2012წ. 

47 გვ. თ. დეკანოსიძე 

დ. ცომაია 

4. ცხოველების დაკვლის 

ორგანიზაცია და ვეტერინარულ-

სანიტარიული ზედამხედველობა 

(დამხმარე სახელმძღვანელო) 

თბილისი 2009 წ. 162 გვ. დ.ხელაია 

მ. მესხი 

5. საკლავი ცხოველბის 

ვეტერინარული შემოწმებისა და 

ხორცისა და ხორცის 

პროდუქტების ვეტერინარულ-

სანიტარიული ექსპერტიზის 

წესები (დამხმარე 

სახელმძღვანელო) 

 

გამომცემლობა ,,გლობალ-

პრინტი” 

2007 წ. 

 

81 გვ. 

 

მ.მესხი 

ი.ჩიტია 

ნ.ცხადაძე 

  

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები,პროექტები: 

 

უცხო ენა: 

მშობლიური ენა ქართული 

უცხოენა რუსული ინგლისური გერმანული ფრანგული 

კითხვა + + + - 

წერა + + + - 

მეტყველება + - + - 
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დამატებითი ინფორმაცია: 

P.S. თუ აუცილებელია სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ჩემი მუშაობის მითითება, მაშინ შეგვიძლია 

ჩავწეროთ რომ 2016 წლიდან დღემდე ვიყავი შემდეგ თანამდებობებზე: 

- სამმართველოს უფროსი; 

- დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე; 

- დეპარტამენტის უფროსი (როგორც ვეტერინარიის ასევე სურსათის) ; 

- სააგენტოს უფროსის მრჩეველი; 

- სააგენტოს უფროსის მოადგილე. 

 

რამდენი დისერტაციის ხელმძღვანელი, 

შემფასებელი იყავით 

ორი დისერტაციის ხელმძღვანელი 

 ერთი დისერტაციის შემფასებელი 

 

პროგრამებისდასახელება კარგად დამაკმაყოფილებლად მწირედ 

Word  

Excel 

PowerPoint 

Internet Exploret 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 
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