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აკადემიური ხარისხი:   ვეტერინარიის დოქტორი      

 

სამუშაო გამოცდილება:  

დღემდე - 

2007 

კომპანია „გუდვილი“, ხარისხის სამსახურის ვეტ. სანიტარული ექსპერტიზის 

ლაბორატორიის უფროსი 

2012-1975 საქ. ზოოვეტერინარული  ინსტიტუტი, ეპიზოოტოლოგის კათედრა, დოცენტი 

განათლება:  

1987 ვეტერინარიის მეცნიერებათა კანდიდატი , დიპლომი BT - 001774 

1974-1969  საქართველოს ზოოვეტერინარული ინსტიტუტი, სპეციალობა: ფართო პროფილის  

ვეტერინარი ექიმი, დიპლომი წარჩინებით - Ч №  753591 

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

1.  თევზების ექსპერტიზა ინფექციური და ინვაზიურ დაავადებების შემთხვევაში. ჟ. 

„ნადირობა და თევზაობა“ #5 2014.05 წ. გვ. 32-33  
2.  ძაღლის პიროპლაზმოზი. ჟ. „ნადირობა და თევზაობა“ #3  2014. 04 წ.  გვ. 45-46-47 
3.  გარეული ცხოველების პათოლოგიები  და მათი სანიტარული  შეფასება. ჟ. „ნადირობა და 

თევზაობა“ #2   2014.02 წ.  გვ. 34-35-36 
4.  ძაღლის დემადეკოზი.ჟ. „ნადირობა და თევზაობა“ #3  2014.03 წ. გვ. 45-46-47 
5.  პესტიციდების გავლენა გარეულ ნადირ ფრინველთა სიცოცხლის უნარიანობაზე. ჟ. 

„ნადირობა და თევზაობა“ #1. 2014.01 წ. გვ. 30-31 
6.  შეუმსუბუქთა ზამთარი  მობუდარ ფრინველებს. ჟ. „ნადირობა და თევზაობა“ #1. 2014.01 წ. 

გვ. 44-45 
7.  პრობლემა კვლავაც რჩება. ჟ. „ნადირობა და თევზაობა“ #12. 2013.12 წ. გვ. 30-31 
8.  ხორც მჭამელთა ჭირი. ჟ. „ნადირობა და თევზაობა“ #9 2013.09 წ. გვ. 51-52 
9.  ცოფი. ჟ. „ნადირობა და თევზაობა“ #8 2013.08 წ. გვ. 48-49. 
10.  ლეიშმანიოზი. ჟ. „ნადირობა და თევზაობა“ #7 2013.07 წ. 
11.  ტრიქინელოზი. ჟ. „ნადირობა და თევზაობა“ #6. 2013.06 წ. 
12.  მწყრის ხორცით ადამიანის მოწამლვის  შემთხვევები საქართველოში. საქართველოს 

მონადირეთა  და მეთევზეთა   ფედერაციის  ყოველთვიური გამოცემა ჟურნალი „ნადირობა 

და თევზაობა“ # 5 2012-05-წ. გვ. 62-63. 
13.  მეცხოველობის ფერმებში პათოგენობის ზრდის დინამიკა. მეორე საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული  ინტერნეტ კონფერენციის შრომების კრებული - ბიოუსაფრთხო 

კრების პროდუქტთა პრობლემები, ახალი ტექნოლოგიები და ბიზნეს გარემო. ქუთაისი-2011 

წ. ი. ბარათაშვილი, ვლ. ბარათაშვილი, კ. დიდებულიძე 
14.  ცხოველის და ადამიანის ტუბერკულოზის  ურთიერთკავშირის საკითხებისათვის 

საქართველოს სახელმწიფო აფრარული  უნივერსიტეტის სამეცნიერო  შრომათა კრებული 
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2010 წ. ტომი 3 #53. ი. ბარათაშვილი, მ. კერესელიძე, ვლ. ბარათაშვილი 
15.  Micobacterium - მ.ს.პ. დასენიანება. საქ. სოფლის მეუნნეობის  მეც.  აკადემიის ISSN 1912 – 

2743 მოამბე 20, თბილისი 2007 წ. ი. ბარათაშვილი, მ. კერესელიძე, კ. შუბითიძე, ვლ. 

ბარათაშვილი, ა. ჭულუხაძე 
16.  მაღალ პათოგენური ფრინველის  გრიპის მოსალოდნელ  საშიშროებასთან დაკავშირებით 

ჟურნალი „ნადირობა“ # 3(13) 2006 – 03 წ. გვ. 4-5 

 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

კვალიფიკაცია: 

2011 სურსათის უვნებლობის  გლობალური ინიციატივა (GFSI) საბაზისო დონე გერმანელების 

მიერ 

2010 ISO-პროგრამის  მიხედვით გერმანელების მიერ 

2008 გერმანელების მიერ  კავკასიის რეგიონში სურსათის უსაფრთხოების საკითხზე 

2007 სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტი 

სერტიფიკატები:  

2007-2012 ვეტერინარ ექიმთა სახელმ. სასერტიფიკატო საბჭოს სახელმწიფო სერტიფიკატი #0155 

2011 IFC-ის სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესების პროექტი საქართველოში 

2009 HACCP--ისა და ISO 22000-ის საფუძვლების სატრენინგო კურსები ჰიგიენის დაცვაზე 

2008 ISO 9001:2000-ის მიხედვით ხარისხის მართვის სისტემის შიდა აუდიტორის სატრენინგო 

კურსები. 

ჩატარებული ტრენინგების სახე: 

დღემდე - 

2007 

კომპანია „გუდვილი“ შესაბამისი სპეციალობის თანამშრომელთა მიმართ - კვების 

უსაფრთხოებისა და პირადი ჰიგიენის საკითხებზე - წელიწადში ერთჯერ. 

2019-2018-

2017 

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადება და კვალიფიკაციის 

ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა შესაბამისად პროფესიული მომზადება 

მოკლევადიანი სასწავლო კურსი მზარეული (ხორცის დამუშავება და 

ხორცპროდუქტების კერძების მომზადების ტექნოლოგია). 

2019-2018-

2017 

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი 

„იკარუსი“ . 

2018 თსუ -  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო  

პროგრამა „გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია, ქვეპროგრამა - 

„კვების ბიოტექნოლოგია“ –  სტუდენტებისთვის. 

 

უცხო ენა: 

 ინგლისური - საშუალოდ; 

 რუსული - კარგად. 

 

დამატებითი ინფორმაცია:     


