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გვარი, სახელი: ირა შილდელაშვილი 

დაბადების ადგილი და თარიღი: ყვარლის რაიონი, სოფელი შაქრიანი ,  

                                11. 11. 1963 

ეროვნება: ქართველი 

საცხოვრებელი ადგილი: ქ. თელავი, რუსთაველის გამზირი 69 

ტელეფონი: 7 11 45 

განათლება:  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, 

             სპეციალობა: მეხილეობა, მებოსტნეობა, მევენახეობა 

             კვალიფიკაცია: სწავლული აგრონომი  

             დიპლომი: HB #068982; წარჩინებით 

             სამეცნიერო ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 

                                   # 003706 

სამსახურებრივი გამოცდილება: 

     01.09. 1995 – 01.09.1996  - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის თელავის  

                             ფილიალი, ასისტენტი; 

     01.09.1996 – 29.01.1998  -  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის თელავის  

                             ფილიალი, აგრო-ეკონომიკური ფაკულტეტის დეკანის  

                             მოვალეობის შემსრულებელი; 

     29.01.1998 – 10.12. 1999  -  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის თელავის  

                             ფილიალი, კათედრის დოცენტის მოვალეობის  

                             შემსრულებელი; 

    10.12. 1999 – 01.02.2004 -   საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის თელავის  

                             ფილიალი, კათედრის უფროსი მასწავლებელი; 

    01.02.2004- 01.10.2004  -   საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის თელავის  



                             ფილიალი, მეტყევეობის,ტაქსაცია –ტყეთმოწყობისა და  

                             აგრო-ბიოლოგიის კათედრის დოცენტი; 

   01.10.2004  - 10. 09.2005  - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის თელავის  

                             ფილიალი, მეტყევეობის,ტაქსაცია –ტყეთმოწყობისა და  

                             აგრო-ბიოლოგიის კათედრის გამგე; 

  10. 09 2005  - 09.09.2009   - თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული   

                             პროფესორი. 

 

 

 

 

 

    samecniero publikaciebi: 

# პუბლიკაციის დასახელება  გამომცემლობა 
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1 მოცვი _ კვების 
მრეწველლობაში 

. 
ჩაშვებ. 
დასაბ. 

საქართველოს 
აგრარული 
უნივერსიტეტი 

2010  

2 ქლიავის ზოგიერთი ჯიშის 
ნაყოფის სასაქონლო და 
ქიმიური შედგენილობა 
(თანაავტორი _ ლაურა 
გამხვეტელაშვილი)  

 ჩაშვებ. 
დასაბ. 

GEORGIAN  
ENGINEERING NEWS  

2010  

3 ვაშლის ზოგიერთი ჯიშის 
შენახვის თავისებურებანი. 
(თანაავტორი _ ლაურა 
გამხვეტელაშვილი 

ნაბეჭდ GEORGIAN  
ENGINEERING NEWS 
#4 

2009  

4 ხილ-ბოსტნეულის 
ნატურალური წვენების 
უპირატესობა უალკოჰოილო 

გამაგრილებელ სასმელთან 
შედარებით.(თანაავტორი _ 
მზია ღაღოლიშვილი) 

 ახალი აგრარული 
ტექნოლოგიბი, 
ნაშრომთა კრებული, 
ქუთაისი 
 

2010 gv 51-
59. 

5 კარტოფილის ჩიფსის 
წარმოების ტექნოლოგიის 
დაზუსტებული სქემა 

ნაბეჭდ საქართველოს 
სასოფლო- სამეურნეო 

უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო შრომათა 
კრებული ტ.1,#4(45) 

2008  

6 ლეღვის ზოგიერთი ჯიშის 
ქიმიურ-ტექნოლოგიური 

ნაბეჭდ საქართველოს 
სასოფლო- სამეურნეო 

2008  



დახასიათება და სამრეწველო 

გამოყენება 
უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო შრომათა 
კრებული ტ.1,#3(44 

7 შინდის ჟელეს წარმოების 
ტექნოლოგია 

ნაბეჭდ GEORGIAN  
ENGINEERING NEWS 

2008  

8 ქიმიური მაჩვენებლების 
ცვალებადობის დინამიკა 
მაყვლის ნაყოფში 

ნაბეჭდ თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 
სამეცნიერო შრომათა 
კრებული #1(21) 

2007  

9 მდინარე ალაზნის მიკრობული 
და ქიმიური დაბინძურება და 
მასში მიმდინარე 
თვითგაწმენდის პროცესის 
თავისებურებანი (თანაავტორი 
_ თია მჭედლური) 

ნაბეჭდ თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
სამეცნიერო შრომათა 
კრებული #1(19) 

2006  

10 შინდის საწებელის წარმოების 
ტექნოლოგიის დაზუსტებული 
სქემა 

ნაბეჭდ თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
სამეცნიერო შრომათა 
კრებული #1(19) 

2006  

11 შინდის ნაყოფის ბიოქიმიური 
მონაცემები გავრცელების 
ადგილის მიხედვით 

ნაბეჭდ თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
სამეცნიერო შრომათა 
კრებული #2(20) 

2006  

 შინდის ჩირის წარმოების 
ტექნოლოგია 

ნაბეჭდ თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
სამეცნიერო შრომათა 
კრებული #2(20) 

2006  

12 ქიმიურ ნივთიერებათა 
დაგროვების დინამიკა შინდის 
ნაყოფების მომწიფების 
პროცესში 

ნაბეჭდ ქიმიურ ნივთიერებათა 
დაგროვების დინამიკა 
შინდის ნაყოფების 
მომწიფების პროცესში 

 
 

2005 

 

13 გენმოდიფიცირებული 
პროდუქტები და ეკოლოგიური 
ბიოტექნოლოგია 

ნაბეჭდ თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 
სამეცნიერო შრომათა 
კრებული #2(18) 

 
 

2005 

 

14 შინდის წვენისა და კომპოტის 
წარმოების ტექნოლოგიის 
დაზუსტებული სქემები 

  აგრარული-
მეცნიერების 
პრობლემები . ტ.XX 

თბილისი   

2002  

15 სასწ.პროგრამა სოფლის 
მეურნეობის პროდუქტების 
გადამუშავების ტექნოლოგიაში 

 თელავი 2001  

16 ქიმიურ ნივთიერებათა 
ცვლილებების დინამიკა შინდის 
ნაყოფების ხანმოკლე შენახვის 
დროს. 

  აგრარული-
მეცნიერების 
პრობლემები. ტ.XIII 

 თბილისი   

2001  

17 შინდის მურაბის წარმოების 
ახალი ტექნ. სქემა. 

  აგრარული 
მეცნიერების 
აქტუალური 

2000  



საკითხები. ტ.V 

თბილისი   
18 შინდის კომპოტის წარმოების 

ტექნოლოგიის დაზუსტებული 
სქემა 

  აგრარული 
მეცნიერების 
აქტუალური 
საკითხები. ტ.V 

თბილისი   

2000  

19 ახალი სახის პროდუქციები 
საკონსერვო მრეწველობაში 

 აგრარული 
მეცნიერების 
აქტუალური 
საკითხები. ტ.V 

თბილისი   

2000  

ს ა ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ო ე ბ ი 
1 სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტთა პირველადი 
გადამუშავება და შენახვა 

 თელავი 2008  

2 მეხილეობის პრაქტიკუმი  თელავი 2008  

 
 


