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                  განათლება 

 2005  წელი  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  კანდიდატი სპეციალობით 
აგრონიადაგთმცოდნეობა 06.01.03 (მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი) 

2000–2005  წელი საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის 
ნადაგთმცოდნეობის კათედრის მაძიებელი 

1982–1987  წელი საქართველოს შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სასოფლო–სამეურნეო 
ინსტიტუტის აგრონომიული ფაკულტეტის აგროქიმია და ნიადაგთმცოდნეობის სპეციალობა 
(დიპლომი წარჩინებით) 

                    შრომითი საქმიანობა  

2014 წელი დღემდე -  ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
აგრარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის დეკანი 

2013 წელი დღემდე ი. გოგებაშვილის სახელობის   თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
აგრარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

  ბინის მისამართი 
9, ფიროსმანის ქ,        

თელავი,  2200 

     პირადი მონაცემები 
დაბადების თარიღი: 24.01.1962 
ოჯახური მდგომარეობა: გათხოვილი– 
მეუღლე და ერთი შვილი 
ბინის ტელეფონი: (0350) 23 2852 
მობილ: 577 67 71 84 
ელ. ფოსტა: manuka62@gmail.com 

აგრარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი ი.გოგებაშვილის
  

უნივერსიტეტი,  
ტელ: 0(350)27–2401  
1, უნივრსიტეტის ქ. თელავი  

2200, საქართველო  

სახელობის თელავის
სახელმწიფო  

1969–1979    თელავის რაიონის ს. კურდღელაურის საშუალო ფაკულტეტი (ატესტატი წარჩინებით) 



2007 წელი –2014 წელი   ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის ხელმძღვანელი 

2007 წელი – დღემდე თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
აგრარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი  

2005-2007 – წელი  თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელი დარგების ფაკულტეტის ასისტენტ  
პროფესორი  

1997-2005 წელი აგრარული უნივერსიტეტის თელავის ფილიალი აგრო-ბიოლოგიის 
კათედრის ასისტენტი 

1992-1997 წელი თელავის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი კახეთი, პედაგოგი 

          მეცნიერული კვლევის სფერო     

სოფლის მეურნეობა (აგროქიმია, ნიადაგთმცოდნეობა, მცენარეთა დაცვა) 

                      მეცნიერული შრომები  

1. კალიუმიანი სასუქებით განოყიერების ვადების გავლენა  ყურძნის მოსავალსა და ღვინოზე 
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, აგრარულ მეცნიერებათა კვლევის შედეგების კომერცია, 
შრომათა კრებული, ქუთაისი 2013 

2. ბორდოული სითხის უპირატესობა თანამედროვე პრეპარატებთან შედარებით 
მცენარეთა დაცვაში.  
ახალი აგრარული ტექნოლოგიები, შრომათა კრებული, ქუთაისი 2010 

3. ხორბლის ფქვილის ხარისხზე და უსაფრთხოებაზე  მომქმედი  ფაქტორები.     
საერთაშორისო სამეცნიერო– პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ინოვაციები 
ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები ქუთაისი 2010 

    3.    Влияние одностороннего удобрения на химические процессы, протекающие в продуктах, 
        законсервированных в домашних условиях.  Georgian Engineering news, 4’09 ISSN 1512-0287 
    4.ყავისფერი და ალუვიური ნიადაგების შედარებითი დახასიათება.  

სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტომი 20 თელავი 2006  
5.  თელავის რაიონის ნიადაგების აგროქიმიური დახასიათება. სამეცნიერო შრომათა    
    კრებული ტომი 20 თელავი 2006  
6. ცალმხრივი განოყიერების  გავლენა ცოცხალ ორგანიზმებზე.  
    სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი 19 თელავი 2006  
7. ნიადაგის გაკულტურების გავლენა მის ფიზიკურ–მექანიკურ თვისებებზე.   

2005 წელი – დღემდე თელავის  #2 საჯარო სკოლის ქიმიის საგნის პედაგოგი 

  სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტომი 19 თელავი 2006 
 8. ყავისფერი ნიადაგების ტენის დინამიკა  შიდა კახეთის (თელავის რაიონის) მაგალითზე.  A
   აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. ტომი XXXIII,   ~    
    თბილისი 2005. 
 9.  ტყის კულტურების გავლენა ცივ–გომბორის ქედის ჩრდილო–აღმოსავლეთი ფერდობის   



    ნიადაგებზე. 
   აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი  XVII,    
    თბილისი 2002. 

            სამეცნიერო კონფერენცია    
საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ცალმხრივი განოყიერების ქიმიური 
ზემოქმედება ოჯახურ პირობებში დაკონსერვებულ პროდუქტებზე. 
ერევნის საერთაშორისო კონფერენცია 29–31 ოქტომბერი 2009 
 

საგანმანათლებლო  პროგრამების  ხელმძღვანელობა 
აგრონომია --აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა. 
აგროეკოლოგია–აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა  
 

 

 

                         ტრენინგები 
  სასწავლო ვიზიტი გამოყენებითი მეცნიერებების ჰანის უნივერსიტეტში არნჰემში. 
ტემპუსის პროექტი: „ შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში,“ 27–სექტემბერი 5 ოქტომბერი, 2008 ნიდერლანდები. 

 Kკომპიუტერის ცოდნა  

ქართული– მშობლიური 

რუსული–კარგად  

ინგლისური– კარგად  
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