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აკადემიური ხარისხი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 

 05.03.2018-დან დღემდე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი; 

  2015-2019, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ახალციხის ზონალურ-დიაგნოსტიკური 

ლაბორატორია,  მთავარი სპეციალისტი; 

 2012-2015, ახალციხის საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი, 

კონსულტანტი; 

  05.03.2011 - 05.03.2018, სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმემკვიდრე),  საათობრივი ანაზღაურების 

წესით მოწვეული დოქტორი; 

 2009-2010, ახალციხის საგადასახადო ინსპექციის რეგიონალური ცენტრის „ნინოწმინდის“ 

საბაჟო-გამშვები პუნქტი, ფიტოსანიტარიის ინსპექტორი ; 

 05.03.2009 - 05.03.2011, სსიპ ახალციხის სახელმწიფო ინსტიტუტი,  ასისტენტ-პროფესორი; 

 2007 - 2009, სსიპ ახალციხის სახელმწიფო ინსტიტუტი,  ექსტენციის სამსახურის მთავარი 

სპეციალისტი; 

 2005 – 2009, თსუ მესხეთის ფილიალი (მისი უფლებამონაცვლე - სსიპ ახალციხის 

სახელმწიფო ინსტიტუტი)  ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე მოწვეული დოქტორი; 

 

განათლება:   

 2004-2008 ,  საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ფართო 

პროფილის ვეტერინარი ექიმი;  
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 1999 -2001,  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ლევან ყანჩაველის სახელობის 

მცენარეთა დაცვის კვლევითი ინსტიტუტი, ფიტოპათოლოგიის სპეციალობით; 20. 12. 2002 

წელი,  საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა თემაზე: „კარტოფილის ძირითად დაავადებათა 

განვითარების თავისებურებები მესხეთის რეგიონში და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის 

ღონისძიებათა კომპლექსი“; სოფლის მეურნეობის (06.01.11) მეცნიერებათა კანდიდატის 

სამეცნიერო ხარისხი; 

 1972-1977,  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, სპეციალობით -  

მცენარეთა დაცვა,  სწავლული აგრონომი. 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 

 ქვეყანაში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მოვლა-მოყვანა, როგორც სასურსათო 

უსაფრთხოების აუცილებლობა, პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი  სოციალურ 

მეცნიერებებში, DERGİ KARADENİZ -ის ეგიდით, საქართველო, თბილისი, 2019; 

 საკარანტინო სარეველა მცენარეების გავრცელების მდგომარეობა გრიგოლეთში, სამეცნიერო 

შრომების კრებული, სამეცნიერო გამოცემა; ისტორიის, ეკონომიკისა და სამართლის 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, მოსკოვი, 2018 (რუსულ ენაზე); 

 ნიადაგი და მისი ანალიზის განსაზღვრა, კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016; 

 მაღალხარისხოვანი კარტოფილის წარმოებისათვის ვირუსულ დაავადებებთან ბრძოლის 

ღონისძიებები, კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2015; 

 სოფლის მეურნეობაში მექანიზირებულ სამუშაოთა შესრულება და მცენარეთა კვება, 

სახელმძღვანელო, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2014; 

 სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მნიშვნელობა და მათი წარმოების გაზრდის ამოცანები, 

კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014; 

 საკვებწარმოება მიწათმოქმედების საფუძვლებით სამცხე-ჯავახეთში (ი. ბურჭულაძესთან 

ერთად), სახელმძღვანელო, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, 2014; 

 ორგანული სასუქების, კერძოდ, ცხოველური ნაკელის მნიშვნელობა მემცენარეობაში, 

კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2013; 

 ხეხილოვანი კულტურების, კერძოდ, ვაშლის მოვლა-მოყვანის თანამედროვე 

ტექნოლოგიები, კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი,  2013;   
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 მინერალური სასუქის შეტანის პირობებში მცენარეთა კვების საკითხი და მოსავლიანობა, 

კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2013; 

 ნიადაგის დამუშავების სისტემები, კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2013;   

 მოზარდების ჯანსაღი კვება, მეთოდური სახელმძღვანელო, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი, 2012;   

 ეკოლოგიურად სუფთა გარემო სკოლაში, მეთოდური სახელმძღვანელო, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2012;   

  არქეობოტანიკური მონაცემები ხორბალ დიკას შესახებ, კონფერენციის მასალები, სამცხე-

ჯავახეთის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2012;  

 ჰიდროეკოლოგია, მეთოდური სახელმძღვანელო (პრაქტიკული გზამკვლევი),  სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2011; 

  ქვეყნის სასურსათო და ბიოუსაფრთხოების გაუმჯობესების ზოგიერთი გზა, კონფერენციის 

მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2011; 

 სიმინდი და მისი გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი, კონფერენციის მასალები, ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2011;   

 ფიტოსანიტარიისა და ვეტერინარიის საკარანტინო ღონისძიებები, ელექტრონული 

სახელმძღვანელო (სალექციო კურსი), ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 

2010; 

 კარტოფილის როლი ადამიანის კვების საქმეში და მისი ზოგადი აგროტექნიკური 

დახასიათება,  კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 

2010; 

 ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებათა კომპლექსი ახალციხის რაიონში, კონფერენციის 

მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2009;  

 სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ვაშლის აბორიგენული ჯიშებისა და ფორმების ექსპედიციური 

გამოკვლევის მასალები, კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო ინსტიტუტი, 

2009.   

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

 

 სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, 

10.04.2019; 

 ლაბორატორიული ინფორმაციის მართვის სისტემა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

ლაბორატორია, 07-08.05.2018; 
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 Business Planning Module  Capacity building to the Zgriculture Cooperatives Development Agency 

(ACDA) Europe Aid/136454/DH/SER/GE, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია, 

2017; 

 სასწავლო კურსის - ზოგადი ბიოუსაფრთხოების მე-2 დონე, სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს ლაბორატორია - LMA / Battele - The Business of Innovation, 16-17.06.2017; 

 EBSCO-ს რესურსები, ონლაინ ტრენინგი, 2017; 

 Elsevier-ი - SCOPUS პლატფორმის წარმოდგენა და ონლაინდემონსტრაცია, „Mendeley-ს 

წარმოდგენა და შესაძლებლობები”,  ონლაინრეჟიმში (Reference Manager), ვებინარი 

(პერიოდულად), 2016; 

 ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანისა 

და სტუდენტებში კვლევითი უნარების განვითარების საკითხებზე, GIPA - საქართველოს 

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი / სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2016 წლიდან დღემდე (პერიოდულად); 

 სამეცნიერო პიკნიკი / საერთაშორისო გამოფენები, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 

ყოველწლიურად; 

  ტექნიკური თანამშრომლობის პროექტი - მწვანე სახლის ბოსტნეულის კულტივაცია 

საქართველოში, ჩინეთი / საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 13-24.07.2015;   

 ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურების გაუმჯობესების პროექტი, USAID / 

University Of Illinois At Urbana-Champaign; ტრენინგი: ნიადაგის ნაყოფიერების მართვის 

საკითხებში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 30-31.10.2014; 

  მონიტორინგი და ადვოკატირება სურსათის უვნებლობის საკითხებზე ევროკავშირის 

ქვეყნების გამოცდილება, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 28.02.2013-01.03.2013; 

 სრული კურსი აგრონომიის საფუძვლებში და საინფორმაციო-საკონსულტაციო 

მომსახურების მეთოდოლოგიაში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო / UNDP, 

01.06.2012-08.06.2012; 

  მცენარეთა ძირითადი დაავადებები და მათი საწინააღმდეგო ღონსძიებები; მავნებელ 

დაავადებებისაგან დაცვის სისტემები საქართველოს ზონებისა და მიკროზონების 

მიხედვით, პრეპარატების შერჩევა, გამოყენების ტექნოლოგია და ტექნიკური საშუალებები; 

Syngenta Agro Services AG-ის წარმომადგენლობა საქართველოში, 2011 წლიდან დღემდე; 

 სასოფლო სამეურნეო კულტურებში თანამედროვე პესტიციდების გამოყენება, მათი 

დახასიათება და რეკომენდაციები უსაფრთხო მოხმარებაზე, გამოყენების ტექნოლოგია, 
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ეკონომიკური ეფექტურობა, Syngenta Agro Services AG-ის წარმომადგენლობა 

საქართველოში, სამუშაო შეხვედრები (პერიოდულად), 2011 წლიდან დღემდე;  

  თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობები, ახალციხის რაიონის ფერმერთა კავშირი, 2010 

წლიდან დღემდე; 

 ფიტოსანიტარ საბაჟო მოხელეთა გადამზადების კურსი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

აკადემია, 24.11.2009-09.12 2009;  

  სასწავლო კურსები პროფესიულ სასწავლებლებში სასოფლო-სამეურნეო საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავებისა და დანერგვის შესახებ, GTZ - გერმანიის ტექნიკური 

თანამშრომლობის საზოგადოება, 2008; 

  კურიკულუმების და სასწავლო პროგრამების მომზადება, საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო - GIPA- საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, 

2006-2009 (პერიოდულად); 

 საერთაშორისო ფორუმი მცენარეთა და ცხოველთა დაცვის პროგრამის ფარგლებში  

(პერიოდულად), GIPA- საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, 2009;       

 უმაღლეს სასწავლებლებში კურიკულუმის შედგენის პრინციპები, GIPA- საქართველოს 

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, 28-31.05. 2008; 

 სამცხე-ჯავახეთის ფერმერთა რეგიონალური შეხვედრები (პერიოდულად), „ელკანა“  სამცხე-

ჯავახეთის ფერმერთა ასოციაცია „ფარეზი“, 2007 წლიდან  დღემდე; 

 

 კენტუკის უნივერსიტეტის სამეცნიერო და სასწავლო-კვლევითი გამოცდილება, GIPA- 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, 2007; 

 სოფლის მეურნეობის მსოფლიო გამოფენა, ორგანიზატორი, GIPA- საქართველოს 

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, 2007; 

 გამოყენებითი მემცენარეობა, GTC - გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება, 

2003; 2007. 

 

 პროექტი „მინდვრის კულტურების ჯიშთა გამოცდა“, საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო /შპს „მარცვლეულის ლოგისტიკის კომპანია“, 2014-2015. 

 ფერმერთა საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი, საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო / UNDP (United Nations Development Programme, 2012-2014. 

 „ვირუსებისადმი და საკარანტინო დაავადებებისადმი რეზისტენტული კარტოფილის 

სასურსათო და გადასამუშავებელი ჯიშების გამოცდა - გამოვლენა და მათგან აპიკალური 

http://www.undp.org/
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მერისტემის მეთოდით ელიტური მასალის მდგრადი წარმოება“, ა/ო Mersy corp / Care, 2010-

2012. 

 „ბოსტნეული კულტურების მოყვანა ღია და დახურულ გრუნტში“, ათასწლეულის 

გამოწვევის ფონდი - საქართველო | MCA - Georgia“, 2008-2010. 

უცხო ენა: 

 ქართული, მშობლიური; 

 რუსული, თავისუფლად; 

 სომხური, სალაპარაკო; 

 ინგლისური, ლექსიკონის დახმარებით 

 

https://www.facebook.com/MCAGeorgia/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/MCAGeorgia/?ref=br_rs

