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აკადემიური ხარისხი:        სოფლის მეურნეობის დოქტორი 

 

სამუშაო გამოცდილება:  

 09.2012დან დღემდე-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლ;ო უნივერსიტეტის- 

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ასოცირებული პროფესორი. ახალციხე, რუსთაველის 122. ასოცირებული პროფესორი; 

 03-2012-09.2012 წ-ასპირანტი-საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო 

ინსტიტუტი, (სსაუ), თბილისი, საქართველო. დ. აღმაშენებლის 113-კმ. ასპირანტი; 

 14 08. 2011. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი რეორგანიზაციასთან 

დაკავშირებით სამუშაოდან განთავისუფლება.. (სსაუ), თბილისი, საქართველო. დ. 

აღმაშენებლის 113-კმ; 

 06,2006 -14 08. 2001-საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი აგრონომიული 

ფაკულტეტის, აგროტექნოლოგიის დეპარტამენტის, მიწათმოქმედების მიმართულების, 

(სსაუ), თბილისი, საქართველო. დ. აღმაშენებლის 113-კმ. ასოც. პროფ. სსაუ. თბილისი, 

 06,2006 -14 08. 2001-საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი აგრონომიული 

ფაკულტეტის, აგროტექნოლოგიის დეპარტამენტის, მიწათმოქმედების მიმართულების, 

(სსაუ), თბილისი, საქართველო. დ. აღმაშენებლის 113-კმ; ასოც. პროფ. სსაუ. თბილისი 

 15.01.1992-01.06.2006- საქ. სასელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, (სსაუ), თბილისი, 

საქართველო. დ. აღმაშენებლის 113-კმ, დოცენტი; 

 01.04.1986-15.01.1992- საქართველოს სასელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, (სსაუ), 

თბილისი, საქართველო. დ. აღმაშენებლის 113-კმ, ასისტენტი; 

 20.09.1982- 01.10.85- საქ. სასელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. (სსაუ), თბილისი, 

საქართველო. დ. აღმაშენებლის 113-კმ. უფრ. ლაბორანტი 

 01.01.81–01.11.1981-საქართველოს სასელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, (სსაუ), თბილისი, 

საქართველო. დ. აღმაშენებლის 113-კმ, ლაბორანტი- მიწათმოქმედების კათედრაზე; 
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 01.04.1978-01.12.1978 - საქ. სასელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი უფროსი,  (სსაუ), თბილისი, 

საქართველო. დ. აღმაშენებლის 113-კმ, პრეპარატორი- მიწათმოქმედების კათედრაზე. ;                        

 1978 – 1984 - საქართ. სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი--(სსაუ), თბილისი, საქართველო. დ. 

აღმაშენებლის 113-კმ- ასპირანტურა. 

 07.10.1969- 08.08.1971-ქ.ბათუმი. ქარხანა ელექტრო ხელსაწყო. ბათუმი, ქარხანა ელექტრო 

ხელსაწყოში კონტროლიორი; 

 02.08.1971 -01.12.1972- სენაკის რაიონი სოფ. ზანაში. სენაკის რაიონი სოფ. ზანაში, 

კოლმეურნეობის რიგითი წევრი; 

 01.12.1972 -01.0./1973- საქ. სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტიის; (სსაუ), თბილისი, საქართველო. 

დ. აღმაშენებლის 113-კმ; მოსამზადებელი განყოფილების მსმენელი.; 

 1999-2003 -საქ. სახ. აგრარულ უნივერსტტეტი, მრავალდარგოვანი ლიცეუმის სასწ. ნაწილის 

გამგელ 

 2003-2005-სახ. აგრარულ უნივერსტტეტი   -მრავალდარგოვანი ლიცეუმის დირექტორი. 

 

განათლება:  

 1984- საკანდიდატო დისერტაცია სოფლის მეურნეობის- მეცნიერებათა კანდიდატი 

საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი (სსაუ), თბილისი, საქართველო. 

დიპლომი   CX  #007904 06.03.1985 w; 

 1978-1981--საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი (სსაუ), თბილისი, 

საქართველო.- ასპირანტი; 

 1973-1978- საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი სტუდენტი; 

 სსაუ), თბილისი, საქართველო. დიპლომი  Ҹ   #754682 .warCinebiT. 08.02.1978 w;.წარჩინებით. 

08.02.1978 წ; 

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 საცდელი საქმის მეთოდიკა მემცენარეობაში-სახელმძღვანელო -2017; 

 კვლევა-ხახვის ღირებულებათა ჯაჭვი- საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობა ინტერნეტ 

გაზეთი რესურსი- http//georgianeles.ge/2017/12l; 20.12.2017 წ; 

 ცენხრუსი – სახიფათო სარეველა-საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობა ინტერნეტ რესურსი 

http://georgianels.ge/2017/01-23.01. 2017წ; 

 ხორბლის ნათესებში გავრცელებული სარეველების მავნეობა და მათ წინააღმდეგ ახალი 

ჰერბიციდის „ბალერინას“ გამოცდის შედეგები.-საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
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მეცნიერებათა აკადემია, მოამბე (რეფერირებული შრომათა კრებული,) www.gaas.dsl.ge- 

N02/36  2016; 

 გლობარული დათბობებით გამოწვეული უარყოფითი ცვლილებების შესამცირებლად 

ტრიტიკალეს აგროტექნიკის ზოგიერთი საკითხების შესწავლის შედეგები აღმოსავლეთ 

საქართველოს პირობებში-„საერთაშოირისო სამეც.  ,  კონფერენცია ”  გლობალური დათბობა  

და აგრობიომრა-ვალფეროვნება“. 

თბილისი. www.gaas.dsl.ge. 2015 წ; 

 საკრნტინო სარეველა მცენარე-ცენხრუსი  (Cenchrus pauciforus Benth}-საერთაშოირისო 

სამეცნიერო    კონფერენცია  “კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის 

მდგრად და უსაფრთხო განვითა-რებაზე“, გვ.241 თბილისი.  www.gaas.dsl.ge. 2014 წ; 

 მინერალური სასუქების სხვადასხვა დოზისა და თესვის ნორმის გავლენა ტრიტიკალე 

ქართლი-2-ის აღმოცენებაზე. თბილისი-საერთაშოირისო სამეცნიერო    კონფერენცია ” 

“კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო 

განვითა-რებაზე“, გვ. 244 თბილისი www.gaas.dsl.ge. 2014 წ; 

 დამულჩვის გავლენა სარეველა ბალახების აღმოსაცენებლად და მცენარის ზრდა 

განვითარებაზე-სსიპ. სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სსამეც. 

შრომათა კრებული, 2013 წ 

 მწვანე კონვეირი, მისი მნიშვნელობა და გამოყენება-სსიპ. სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი სსამეც. შრომათა კრებული; 2013 წ; 

 სარეველებიდ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები და მარცვლეული კულტურის 

აგროტექნოლოგია, გვ, რაოდ    102. მონოგრაფია; 2013 წ; 

 სიმინდის ნათესში სხვადასხვა ღონისძი-ებების გავლენა დასარევ–ლიანების შემცირებაზე. 

სსიპ. სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სსამეც. შრომათა კრებული- 

2013 წ; 

 პრაქტიკუმი მეცადინეობისათვის მიწათმოქმედებაში-სახელმძრვანელო. 2012 წ; 

 საკარანტინო სარეველა მცენარეები-მეჩხერყვავი-ლიანი ცენხრუსი-დამხმარე 

სახელმძრვანელო; 2012წ;  

 ბიოჰუმუსი, მისი მნიშვნელობა, დამზადება და გამოყენება-დამხმარე სახელმძრვანელო; 

2012 წ; 

 ცენხრუსი (Cenchrus pauciflorus Benth) საშიში საკარანტინო სარეველაა-საქ. სახ. აგრარული 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ 4, #2 (55) გვ 47 , www.gsau.edu.ge.  2011; 
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 კოლხეთის დაბლობზე მიწის ინტენსიურად გამოყენება შუალედური კულტურების 

მონაწილეობით-საერთაშოირისო სამეც.  პრაქტიკული  კონფერენცია ” სუბტროპიკული 

ზონის დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ ” 39; ქუთაისი. www.sssmsu.edu.ge.  

 თავთავიანი კულტურების დასარევლიანების შესწავლა და მათთან ქიმიური ბრძოლის 

ღონისძიებების შემუშავება კასპის რაიონის  მაგალითზე. საქ. სახ. აგრარული 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ 3, #2 (51) გვ. 28; www.gsau.edu.ge. 2010 

წ 

 სას. სამ. კულტურების მავნე მწერებთან ბრძოლის რადიოლოგიური მეთოდები-

საერთაშორისო კონფერენ-ცია აგრობიომრავალფერო-ვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის 

მდგრადი განვითარება. სამეცნიერო შრომათა კრებული. გვ.262.  www.gsau.edu.ge. 2010 წ 

 თხილის ახალგაზრდა პლანტაციებში ჰერბიციდების გამოცდის შედეგები -საერთაშორისო 

კონფერენ-ცია აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი 

განვითარება. სამეცნიერო შრომათა კრებული. გვ  87. www.gsau.edu.ge.  2010წ 

 ტიტას მავნებლები-საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 

სამეცნიერო ჟურნალი-მოამბე, ტ. 26, გვ 119. http://www.gaas.dsl.ge/. 2009 წ 

 Некоторые вопросыагротехники столовой свеклы бордо на луговых коричневых почв в 

условыях региона шуа картли грузии- Известия Государственного аграрного университета 

армении , Ереван- 412009 г . стр. 41. 2009 წ . http//agrscince.gol.ge; 

 საქართველოს მეცნიერები-პროფ.გ.ცაგურიშვილი-მონოგრაფია-თბილისი- 2009 წ 

 სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ძირითადი მავნებლები და მათთან ბრძოლის 

ღონისძიებები I ნაწილი სახელმძღვანელი,თბილისი, 2009 წ; 

 სიმინდის ნათესში 2,4დ ამინის მარილის სხვადასხვა დოზის გავლენა სარეველა მცენარეების 

ზრდა განვითარებაზე-სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.2 N 2, (47); გვ. 22 www.gsau.edu.ge; 

2009 წ; 

 სოფლის მეურნეობის საფუძვლები II   ნაწ.-სახელმძღვანელო, 2009 წ; 

 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

 

 სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, 2019 წ 

 მოსწავლის თვალით დანახულ აგრარულ პრობლემებზე.- სამცხე-ჯავახეთში. 2015- და 2017 

წწ; 
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http://www.gsau.edu.ge/
http://www.gsau.edu.ge/
http://www.gaas.dsl.ge/
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 პროექტი ზრდა საქართველოში- ხილის მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავება. USAID,  

2017წ; 

 პროექტი ზრდა საქართველოში-მოდული:“ბოსტნეულის მოსავლის აღების შემდგომი 

დამუშავება; USAID.  2017წ; 

 -თანამედროვე კვლევითი პრაქტიკის გაძლიერება აგრარული მიმართულებით 

რეგიონალურ საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში-/ PMC/ კვლევითი ცენტრი; 2017 წ; 

 სემინარში-შესაძლებლობის გაძლიერება  ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის,  კლიმატის 

ცვლილებებისადმიადაპტაციისა და მიტიგაციის და მიწის მდგრადი მართვის 

ადვოკატირებისათვის- GEO.ORG.GE; 2017 წ; 

 თანამედროვე კვლევითი პრაქტიკის გაძლიერება აგრარული მიმართულების რეგიონულ 

საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში“-/ PMC/ კვლევითი ცენტრი-2016 

 

უცხო ენა: 

 რუსული  

 ინგლისური  

 

დამატებითი ინფორმაცია:      

კომპიუტერთან მუშაობის უნარები-Microsoft Windows (word, excel, PowerPoint) , internet explorer. 
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