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აკადემიური ხარისხი:  ეკონიმიკის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 

1.  2011წ. სექტემბრიდან    სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;  ქ. ახალციხე, 

რუსთაველის #113, ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი; 

2. 2011წ. სექტემბრიდან 2018 წლამდე  საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო 

უნივერსიტეტი „გორგასალი“, ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 5, ბიზნესის და სოციალური 

ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი; 

3. 2006 – 2011წწ.   საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი  

აღმაშენებლის გამზირი მე-13კმ,  ფინანსებისა და  აღრიცხვის დეპარტამენტი; ეკონომიკურ-

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ჯუფის 

წევრი; 

4. 1996 - 2006წწ.   საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი ქ. თბილისი  

აღმაშენებლის გამზირი მე-13კმ. ეკონომიკური კიბერნეტიკის  კათედრა. ეკონომიკურ-

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის  მოადგილე სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის 

დარგში, დოცენტი; 

5. 2001 – 2004წწ.   საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი ქ. თბილისი  

აღმაშენებლის გამზირი მე-13კმ. ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის 

მოადგილე იდეურ-აღმზრდელობით   და მაგისტრებთან  მუშაობის დარგში; 

 [ფოტო] 
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6. 1997 – 2001წწ.   საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი  

აღმაშენებლის გამზირი მე-13კმ. ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის 

მოადგილე იდეურ-აღმზრდელობით  მუშაობის დარგში; 

7. 1994 - 1996წწ.   საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი  

აღმაშენებლის გამზირი მე-13კმ.ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი. დოცენტის მ.შ. სსსსუ  

ეკონომიკური კიბერნეტიკის კათედრა; 

8. 1984 – 1994წწ.   საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი  

აღმაშენებლის გამზირი მე-13კმ.ასისტენტი, სსსსუ  ეკონომიკური კიბერნეტიკის კათედრა ; 

9. 1985 – 1989წწ.   საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი  

აღმაშენებლის გამზირი მე-13კმ., სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი , სსსსი სოფლის  

მეურნეობის ეკონომიკის კათედრა; 

10. 1978 – 1984წწ.   საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი  

აღმაშენებლის გამზირი მე-13კმ., სსსსი გამოთვლითი მანქანების ლაბორატორიის   

მათემატიკოს-პროგრამისტი; 

11. 1973 – 1978წწ.   საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი   

ჭავწავაძის გამზირი 2, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტის სტუდენტი. 

 

 

 

განათლება: 

 

    1993წ   - ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი; 

 1985-1989წწ.  საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო- სამეურნეო  უნივერსიტეტის  

ეკონომიკური კიბერნეტიკის  კათედრის   სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი; 

 1972-1978წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

         მექანიკა-მათემტიკის ფაკულტეტი,  მათემატიკოსი; გამოთვლითი მათემატიკა  G  -1 # 202045  



 
 CV  

ლერი ნოზაძე 
 ქ. თბილისი, დ. თავდადებულის ქ. 16 ბ.47 

555 94 20 52 

nozadzeleri@sjuni.edu.ge 

 
  

3 

სამეცნიერონაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტურიწერილები: 

 

 Usage  Mathematical Modelling in the Integrated  Protection of Plants by Using the Microsoft 

Excel, NEW INDIA PUBLISHING AGENCY , Hi-Tech Horticulture ,  Volume 4: Plant Protection  and 

Stress Management  Sachin Tyagi  Department of Horticulture (F & FT)  Bihar  Agriculture University    

Sabour, Bhagalpur-813210 (Bihar) India 20182; 

 Evaluation of the Development of the Agrarian Sector of South Georgia on the Basis of Relevant 

Mathematical Models International Journal of Statistics & Economics™ 

 2018 Volume 19, Issue  Numbr 3; 

 Usage mathematical modeling in the intgrated protection of plantsby 

 using the Microsoft Excel    Guram Aleksidze a, *, Leri Nozadze b, Avtandil Murvanidze c 

 Annals of Agrarian Science ,   16 (2018) 121e127    Contents lists available at ScienceDirect   2018 

 ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში -  სახელმძღვანელო,  სჯსუ,  2018; 

 The Modeling of  Competitivness Enterprise Products International Journal of  Statistics and 

Economics 2017 Volume 18, Issue  Numbr 2  

 ბიზნესისადმი პროცესული მოდგომა   სჯსუ პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია      

2018 

 ინფორმაციის ანალიზისა და ბიზნეს-გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები საქართველოს 

საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის („გორგასალი“)   სამეცნიერო შრომების კრებული ტომი 

VII გვ. თბ. 2016 

 ბიოსისტემების   მათემატიკური მოდელირება  და  მისი გამოყენება  ციტრუსების 

ინტეგრირებულ დაცვაში,  მონოგრაფია, რუსთაველის ფონდი 2016; 

  Mathematical Modeling And Usage of The Intgrated Protection of Citrus  Trees  Annals of Agrarian 

Science,   2015; 

 გლობალური დათბობა და  „მტაცებელი-მსხვერპლის“  მოდელები საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „გლობალური 

დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“, 2015   წლის 4-6 ნოემბერი; 

 ოპერაციული სისტემები (დამხმარე სახელმძღვანელო), გამომცემლობა „ცოდნა“,  2014წ. 

 პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი „გორგასალი“    

 სამეცნიერო შრომების კრებული ტომი VI გვ.  2014 
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 კლიმატის გლობალური ცვლილების მათემატიკური მოდელირების ზოგიერთი საკითხი 

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია  

        „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა ს/მ მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“ 

2014წ.  

 ნალიტიკური მოსწორების მეთოდის პრაქტიკული რეალიზაცია „მტაცებელი-მსხვერპლი“  

სისტემის   მათემატიკური მოდელისათვის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია აკადემიის  მოამბე   # 32 2013წ; 

 ანალიტიკური მოსწორების მეთოდის გამოყენება „მტაცებელი-მსხვერპლი“  სისტემის   

მათემატიკურ მოდელირებაში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 

აკადემიის  მოამბე   # 32 2013წ;  

 გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ინფორმაციული უზრუნველყოფა, ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,  პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია,  

2013 წ. დეკემბერი; 

 სისტემური  ამოცანებისადმი  პროგრამულ-მიზნობრივი მიდგომა 

 ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  

 პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია.   2013 წ. ივნისი 

 საწარმოთა  ფუნქციონირების  რეჟიმების  შეფასების მათემატიკური მოდელის Excel - ით 

დამუშავება   

 თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი „გორგასალი“   სამეცნიერო შრომების კრებული ტომი 

IV ; 

 „მტაცებელი-მსხვერპლი“  სისტემის   გამოკვლევა  ფაზური სიბრტყის გამოყენებით 

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აკადემიის  მოამბე   # 31 2012 

 ოპერაციული  სისტემების პროექტირების თანამედროვე კონცეფციები და  ტექნოლოგიები 

 ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია,  2012 წ.  

 საწარმოს პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის  მოდელირება ახალციხის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი,  პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია.   2011 წ.  

 საუბრები ინფორმატიკაზე  (II შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა),  თბილისი  2010; 
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 მათემატიკური მეთოდების გამოყენება განუსაზღვრელობის პირობებში, აგრარული 

ეკონომიკის ინსტიტუტი  ინსტიტუტთაშორისი სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენცია 2010; 

 ელექტრონული პრეზენტაციები და ინფორმაციის დაცულობა(სახელმძღვანელო) 

თობალისი  2010 

 საუბრები ინფორმატიკაზე (სახელმძღვანელო)   თობალისი  2009 

 ინფორმაციული ბაზის სტრუქტურა და მისი შექმნის ტექნოლოგია, აგრარულ მეცნიერების 

პრობლემები t. II #2(45) 2009 

 გაყიდვების მოცულობის მოდელირება  აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი,  

ინსტიტუტთა შორისი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 2009 

 ტურიზმი  ი. ჭავჭავაძის სახ. სტს გამომცემ-ლობა ”ცოდნა” 2009 

 ზოგადი უნარები (დამხმმარე სახელმძღვანელო),   თობალისი  2009 

 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებისა და გაყიდვების მოცულობის  

პროგნოზირების ალგორითმის დამუშავება,  აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი  ინსტიტუტთა 

შორისი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 2008; 

 ავტომატიზებული ინფორმაციული სისტემების შესახებ აგრარული ეკონომიკის 

ინსტიტუტი t. I #2(43) 2008 

 მათემატიკური მოდელირება(სახელმძღვანელო),    თობალისი  2008 

 ელექტრონული პრეზენტაციები (სახელმძღვანელო),  თობალისი  2008 

 ინფორმაციული ტექნოლოგიები (სახელმძღვანელო),   თობალისი  2008 

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 
 

 Spring Semester, 2018 

 GEORGIA’S REFORMS ASSOCIATES    Participated in the trainining course “ EU   STUDIES  

MODULE” The activity is part of the project “Eu Studies Module for the Regions and NOOC about the 

EU” supported by Erasmus+programme of the European Union 

 30.06.2017  ZRDA  ACTIVITY IN  GEORGIAსაქართველოს  ლოჯისტიკის ასოციაცია 

 27 ივნისი 2017   ZRDA  ACTIVITY IN  GEORGIAსაქართველოს  ლოჯისტიკის ასოციაცია 

 

 



 
 CV  

ლერი ნოზაძე 
 ქ. თბილისი, დ. თავდადებულის ქ. 16 ბ.47 

555 94 20 52 

nozadzeleri@sjuni.edu.ge 
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საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა:  
 

1. 2013 -15წწ.  რუსთაველის ეროვნული ფონდი / საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

მეცნიერებათა აკადემია   
2. ბიოსისტემების   მათემატიკური მოდელირება  და  მისი გამოყენება   ციტრუსების 

ინტეგრირებულ დაცვაში ; მონაწილე 

 

 

უცხო ენა: 

 ინგლისური; 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

1. ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი 

2. ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი 

3. ინფორმატიკის სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი 

4. დოქტორანტის მეცნიერ-ხელმძღვანელი 

 

 

 


