
ნიკოლოზ სულხანიშვილი 
                                                      
          
მისამართი: დ. ჭონქაძის I ჩიხი #1, 2200, თელავი                               
       
საკონტაქტო იმფორმაცია:  ტელ: + 995 350 27 33 51,               
                               + 995 599 15 69 70        
                  ელ-ფოსტა: nikoloz63@yahoo.com 
 
დაბადების თარიღი:  23.12.1963 თელავი, საქართველო 
 
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, ორი შვილი 
       
სამუშაო გამოცდილება: 
 
2011.23.09 - დან  საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი. 
 
2006.26.06 – 2014 26.06- მდე  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  
                        სახელმწიფო  უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა  
                          ფაკულტეტის დეკანი. 
 
2006.13.02.-დან  ამავე უნივერსიტეტის აგრარული და გადამამუშავებელი  
                        დარგების ფაკულტეტი, დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი. 
 
2005.10.09-დან  თესაუ-ს გეოგრაფიის კათედრა, ასოცირებული პროფესორი 
 
2004-2008   თბილისის არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი სკოლა- 
                        ლიცეუმ E ESMM-ის თელავის განყოფილება, მასწავლებელი. 
 
1991 - დან  ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  
             გეოგრაფია- ბიოლოგიის კათედრის მასწავლებელი. 
 
1986-1990   საქართველოს ჰიდრომეტის ჰიდრომეტეოროლოგიურ პროცესებზე  
                        აქტიური ზემოქმედების გასამხედროებული სამსახური, თელავის  
                        გასამხედროებული ნაწილი, ზემოქმედების ჯგუფის ინჟინერი. 
 
1981-1986    ქ. თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო  
                         უნივერსიტეტის სტუდენტი. 
  
1980-1981   სასოფლო მშ. სამშენებლო ტრესტი #12-ის საწარმოო ტექნიკური  
                       კომპლექსის სამმართველოს მუშა. 
 
სამხედრო ვალდებული:  
 
სამხედრო წოდება: თადარიგის ლეიტენანტი 
ჯარის სახეობა:   მეკავშირე 
 

mailto:nikoloz63@yahoo.com


 
 
საზოგადოებრივი დატვირთვა: 
 
2011- დან   საქართველოს საინჟინრო აკადემიის,  საინჟინრო ეკოლოგიის  
            განყოფილების წევრ-ორესპონდენტი. 
 
2010-დან    იუნესკოს პროგრამის ,,ადამიანი და ბიოსფერო” საქართველოს  
                      ეროვნული კომიტეტის წევრი. 
 
2009-2010    საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 
            პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტი, სოფლის- 
            მეურნეობის დარგობრივი საბჭოს წევრი.  
         
1998-2001    #17 თელავის რაიონის საკრებულოს წევრი, რაიონის საკრებულოს  
            იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავჯდომარის მოადგილე; 
 
   
განათლება:  
 
2005.8.6    საკანდიდატო დისერტაცია, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული 
           უნივერსიტეტი (სადისერტაციო საბჭო Aგ 06.03.#4), სოფლის მეურნეობის 
           მეცნიერებათა კანდიდატი. 
 
1993-1998 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
           გეოფიზიკა-გეოლოგიის ფაკულტეტი, მეტეოროლოგია-კლიმატოლოგია  
           ოკეანოლოგიის კათედრა, მაძიებელი; 
 
1981-1986   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
         ფიზიკის ფაკულტეტი, ატმოსფეროს ფიზიკის სპეციალობა; 
 
ტრენინგები: 
 
7-8. 9. 2013        პროექტ ,,TEMPUS CIBELES“ - ის ფარგლებში ყირგისეთში ჩატარდა 
                        საერთაშორისო ტრენინგი ISO 14000 (,,გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი“.); 
 
5. 4. 2012          საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ფონდი ღია  
                       საზოგადოება საქართველო ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 
                       საფუძვლები, პრეზენტაციების უნარ ჩვევები და პროექტის მართვა“; 
 
24-26. 2. 2009  UUSAID-ის მიერ ორგანიზებული ,,პროექტის მენეჯმენტი’’-ს  
                              საკითხთან დაკავშირებული ტრენინგი; 
            
2004            საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ორგანიზებული 
                        საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგი. 
 
 



პუბლიკაციები :   
• 19 სამეცნიერო ნაშრომი( პუბლიკაცია). 
 
 

ბოლო ხუთ წელიწადში (2009 – 2014 წლები): 
 

წიგნის ან ბროშურის ავტორობა(თანაავტორობა) 
1.საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. (2011).საქართველოს 
ნიადაგების ეროზიისაგან დაცვა კონცეფცია (2012-2020 წწ). თბილისი: 
საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის სთამბა. 

2.ავტორთა (შემდგენელთა)ჯგუფი. (2011). 100+ კითხვა-პასუხი გამოყენებით 
ეკოლოგიაში. თბილისი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 

რეცენზირება 
1.მელაძე,მ. (2010). აგრომეტეოროლოგია მეთოდური მითითებები. თბილისი: 
,,უნივერსალი“. 

2.მელაძე,მ. (2010). აგრომეტეოროლოგია მეთოდური მითითებები პრაქტიკული 
სამუშაოებისათვის. თბილისი: ,,უნივერსალი“. 

3.მელაძე,მ. (2010). სატყეო მეტეოროლოგია მეთოდური მითითებები. თბილისი: 
,,უნივერსალი“. 

4.მელაძე,მ. (2011). სატყეო მეტეოროლოგია და კლიმატოლოგია. თბილისი: 
,,უნივერსალი“. 

 

ენები;    ქართული (მშობლიური), რუსული (კარგად), ინგლისური (დამწყები) 
 
კომპიუტერული უნარები:  Microsoft office, Internet 
ჰობი: კითხვა, მუსიკა, მოგზაურობა 


