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                  ნოდარი ჩხარტიშვილი 
  
სამსახურის მისამართი _ ს/მ და გადამამუსავებელი 
დარგების ფაკულტეტი, ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1, უნივერსიტეტის ქ., 
თელავი, 2200, საქართველო. 

•ბინის მისამართი  _  IIბ კორპუსი, I სადარბაზო, V 
სართული;   IV კვარტალი; ვაჟა-ფშაველას გამზ.; ქ. თბილისი. 
• პირადი მონაცემები:  
დაბადების თარიღი _ 17.09.1930 
ოჯახური მდგომარეობა _ დაოჯახებული: დაოჯახებული (მეუღლე, შვილი  
                      და შვილიშვილი) 
საკონტაქტო ტელეფონი _ სახლი (822)32-31-13 მობ.  899518898 
• განათლება:   უმაღლესი  
სამცნიერო ხარისხი:   სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი,              
                       სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის   
                          აკადემიკოსი  
ხარისხის მოპოვების თარიღი:                20.02.1960 Vჩ{ 000075 მოსკოვი   
 2007     _    სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი  
1954-1957  _   საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტე, ასპირანტურა 
949-1954წ. _ საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი 
 დიპლომის # და გაცემის თარიღი:             #375932 ივნისი 
კვალიფიკაცია:                          სწავლული აგრონომი 
 სპეციალობა:       აგრონომია, მებაღეობა, მევენახეობა, მებოსტნეობა 
• სადისერტაციო თემის სახელწოდება: ,,ჩხავერის ბიოლოგიური თვისებები და 
ჯიშური აგრო-ტექნიკური წესების დადგენა.’’ 
• ეროვნული და საერთაშორისო წოდებები და აღიარებები: 
 2009 წლიდან  _ ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი 
 2007 წ._2009წ.  _ ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სრული პროფესორი. 



 2000 წლიდან _ აიოვას უნივერსიტეტი _ დარგობრივი რეფორმის 
სერთიფიკატი _ მსოფლიო ბანკი, აშშ. აიოვას შტატი. 
 2000 წლიდან _ დღემდე _ იაპონიის ალკოჰოლიანი სასმელების (,,კიკი-საკეს’’) 
სამეცნიერო ასოციაციის საპატიო წევრი _ იაპონია. 
 1998 წლიდან _ მევენახეობისა და მეღვინეობის საერთაშორისო აკადემიის 
აკადემიკოსი, ვიცე პრეზიდენტი, საქართველოს განყოფილების გამგე 
 1995 წლიდან _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 
აკადემიკოსი _ თბილისი 
      
• მეცნიერული კვლევის სფერო _ სოფლის მეურნეობა 
მეცნიერული შრომები 
1. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ,,ღვინო და 
საქართველო’’                    ჟურნალი: აგრარული საქართველო, #1; 2009. 
2. დ. მაღრაძე, ნ. ჩხარტიშვილი, ლ. ვაშაკიძე, ვ. კვალიაშვილი. _ ,,ვაზისა და ხეხილის 
ქართული გენოფონდი: არსებული მდგომარეობა, შესწავლა და გამოყენება’’ 
სამეცნიერო შრომების კრებული `ვაზისა და ხეხილის გენოფონდი საქართველოში~.  
თბილისი. 8-15 გვ. 
3. დ. მაღრაძე, ო. ფაილა, ი. ტუროკი, მ. ამანოვი, ა. ავიძბა,   
ნ. ჩხარტიშვილი, ლ. კოსტანტინი, ვ. კორნეა, ჟ-ფ. ჰაუსმანი, ს. გასპარიანი, კ. 
გოგიშვილი, ს. გორისლავეცი, ე. მაული, გ. მელიანი, ა. პოლულიახი, ვ. რისოვანაია, გ. 
სავინი, ა. შენცა, ა. სმურიგინი, ლ. ტროშინი, ნ. ცერცვაძე, ვ. ვოლინკინი.      
,,ვაზის გენეტიკური რესურსების კონსერვაცია და მდგრადი გამოყენება კავკასიაში 
და შავი ზღვის ჩრდილოეთ რეგიონში’’ 

ISHS Acta Horticulturae 827: 155-158. 2009. 
4. ნ. ჩხარტიშვილი დ. მაღრაძე, მ. როსონი, ს. იმაციო, ც. მაიტი, ო. ფაილა, ფ. დელ ძანი, 
ა. შენცა. ,,ქართული ვაზის გენოფონდის გენეტიკური და ფენეტიკური შესწავლა’’ 

ISHS Acta Horticulturae 827: 107-114.  
5. დ. მაღრაძე, ნ. ჩხარტიშვილი _ ბიოვერსიტი ინტერნაციონალის საერთაშორისო პროექტი 
`ვაზის გენეტიკური რესურსების კონსერვაცია და მდგრადი გამოყენება კავკასიაში და შავი 
ზღვის ჩრდილოეთ რეგიონებში” და მისი საქმიანობა საქართველოში . სამეცნიერო შრომების 
კრებული `ვაზისა და ხეხილის გენოფონდი საქართველოში~.  თბილისი. 22-27 გვ. 

 

6. ,,Ghjhfcnftvjcnm gskmws yf hskmwt cjhnf dbyjuhflf Nfdrdthb ‘‘ვაზისა და ხეხილის 
გენოფონდი საქართველოში2008 

7. ,,ვაზისა და ხეხილის ქართული გენოფონდი: არსებული მდგომარეობა შესწავლა და 
გამოყენება.‘‘ ვაზისა და ხეხილის გენოფონდი საქართველოში. 2008 



8. ,,ქართული ვაზის ისტორიული ფრაგმენტები, დღევანდელობისა და პერსპექტივების 
შესახებ‘‘. რუსულენოვანი ჟურნალი  ,,Gjlheuf‘‘‘‘‘ .2008 

9. ,,ქარტული აბორიგენული ვაზი გენოფონდისა და დაცვის პრობლემები‘‘ 
ინტერვიუს ფორმა _ ,,თითოეული ვაზის ჯიში ისტორიული ძეგლია‘‘ _ 

ჟურნალი კარიბჭე #16 გვ. 42-44 (რუბრიკა) 

10. ,,ფუნქციონალურად მდედრობითი ვაზის ჯიშების თვითდამტვერვა და 
პომიქსისი‘‘ _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი ,,მოამბე‘‘ 
_ თბილისი, გვ. 174-176 

11. ჩხარტიშვილი ნოდარი; შრომა _,,Type of pollination indices of fruit sets of some 
Georgian grapevine varieties“ _ საერთაშორისო ჟურნალი,,VITIS‘‘ – issue #4, 2006. 

(საფრანგეთი) ციტირებული მაღალრეიტინგულ ჟურნალში: იაპონია, კუშუს 
უნივერსიტეტი, ფუკუოკა, მებაღეობის სამეცნიერო ლაბორატორია, სასოფლო 

სამეურნეო ბოტანიკის განყოფილება, მცენარეთა რესურსების დეპარტამენტი, 
სასოფლო სამეურნეო ფაკულტეტი; 2007 წელი 

12. ,,ვაზის ქართული ჯიშების დაცვა საერთაშორისო თანამშრომლობის 
შედეგად“, 

13. ,,ვაზი და ღვინო“ _ სამეგრელოში ოჯალეშის მიკროდარაიონება აგროკლიმატური 
ფაქტორების გათვალისწინებით; შიგნით კახეთის აგროეკოლოგიური პირობების 
გავლენა სუფრის ღვინოების ხარისხზე; ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი 
ღვინომასალების საწარმოო ზონები შიგა კახეთში (კლიმატური პირობების 
მეცნიერული შესწავლის შედეგები); თბილისი, გამოცემა 1-2 (2005-2006);  

14. მონოგრაფია _ საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის წარსული და სამომავლო 
მიმართულებები. თბილისი. 2008 

 საზოგადოებრივი საქმიანობა: 

2006წ-დან _ დღემდე  _ ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
სამეცნიერო ხარისხის მიმნიჭებელი საკვალიფიკაციო საბჭოს წევრი. 

ჟურნალი ,,ვაზი და ღვინო” რედკოლეგიის წევრი 

მცენარეთა გენოფონდის დაცვის საერთაშორისო პროექტის (IBGღI) ხელმძღვანელი 
საქართველოში 

1990 წლიდან – დღემდე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის პრეზიდიუმის 
მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. თბილისი. 

პროფესიული გამოცდილება  



2007 წლიდან  _ დღემდე _ საქველმოქმედო საზოგადოება ,,აგრო ჯგუფი’’ –
კონსულტანტი – მცხეთა-საგურამო 

 2007 წლიდან  _ დღემდე _ შპს ,,საქართველოს მარანი’’ _კონსულტანტი – ყვარელი 

2006 წლიდან  _ დღემდე – საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის 
ს/კ ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-კონსულტანტი _ თბილისი 

1975-2006წწ. _ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ს/კ 
ინსტიტუტის დირექტორი _ თბილისი 

1974-1975წწ. _ საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მევენახეობის 
კათედრის გამგე _ თბილისი 

1973-1974წწ._ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ს/კ 
ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე _ თბილისი 

1964-1973წწ. _ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ს/კ 
ინსტიტუტის აგროტექნიკის  განყოფილების  უ/მ თანამშრომელი _ თბილისი 

1964-1965 წწ. _ ქ. ბუქარესტის აგრონომიული ინსტიტუტის სტაჟიორი _ რუმინეთი 

1954-1962წწ. _ საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მევენახეობის 
კათედრის ასპირანტი, ლაბორანტი, ასისტენტი. _ თბილისი 

18.05.1954- 15.10.1954წწ _ უბნის აგრონომი, აჭარა, ქედის რ-ნი. 

• პედაგოგიური საქმიანობა: 

2008წ. _ დღემდე _ სტუდენტთა სამეცნიერო კვლევიტი მუშაობისა და 
საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელობა; თელავი; ი. გოგებაშვილის სახ. 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2009 წლიდან დღემდე _ასოც. პროფესორი. ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

2006-2009წწ. _ სრული პროფესორი. ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

1992წლიდან დღემდე _თბილისის მევენახეობა-მეღვინეობის, ხილ-ბოსტნეობის 
წარმოების და სპეციალისტთა გადამზადების სასწავლო ინსტიტუტი _ რექტორი_ 
თბილისი 



1974-1975წწ.  _ საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მევენახეობის 
კათედრის გამგე 

1960-1964წწ. _ საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მევენახეობის 
კათედრის ასისტენტი 

1959-1960წწ. _ საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მევენახეობის 
კათედრის ლაბორანტი 

• სამეცნიერო კონფერენციები და ტრენინგები: 

ადგილობრივი კონფერენცია ,,ხილის ხარისხის შეფასება, შენახვა და ეკოლოგიურად 
სიფთა გადამამუსავებელი პროდუქტის მიღება.” თბილისი 

2008წ. _ კონფერენცია _ ,,ბიზნესი და სამართალი” _ მოხსენება ,,საქართველოს 
მევენახეობა, მეღვინეობა, არსებული მდგომარეობა და პერსპექტივები “ _ თბილისი 

2007წ. _ საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,ეროვნული მცენარეთა გენეტიკური 
რესურსების პროგრამები” _  მოხსენება _ ,,ქართული ვაზის გენოფინდის დაცვის 
ღონისძიებები და ვშედეგები” _ ლუქსემბურგი 

2006წ. _ 2006w. _ 9th International Conference on Grape Genetics and breeding _ moxseneba _  
,, Genetic and Phnetic Exploration of Georgian Grapevine Germplazm’’ _ luqsemburgi2006წ. _ 
საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ევროპის 
კოოპერაციული პროგრამა “ ,,ვაშლი”; ,,ქლიავი” საგანმანათლებლო პროგრამების 
ხელმძღვანელობა   

  ტრენინგსაგანმანათლებლო პროგრამები, რომელშიც მონაწილეობს 
აკადემიური პერსონალი: 

      მებაღეობა-მევენახეობა, სასურსათო ტექნოლოგია,  აგროტექნოლოგია.  

• საგანმანათლებლო საფეხური სადაც ხორციელდება აღნიშნული 
პროგრამა: უმაღლესი პროფესიული, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, 
დოქტორანტურა. 

• ენები  გერმანული (ლექსიკონის დახმარებით), რუსული და რუმინული 
(კარგად)  

• კომპიუტერული ტექნიკის ცოდნა:                                MS. WORD 
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