
CV 

პირადი ინფორმაცია: 

გვარი, სახელი: ვეფხიშვილი ნინო 

დაბადების თარიღი: 08.08.1963 

მისამართი: თელავის რაიონი, სოფელი წინანდალი 

ტელეფონი: 595 301213 

ელ. ფოსტა: ninovepchi@rambler.ru 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული 

მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე 

განათლება: 

1970-1980   წინანდლის საშუალო სკოლა, ოქროს მედალზე 

1980-1985   თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქიმიის ფაკულტეტი,  

                    მელიქიშვილის სახელობის სტიპენდიანტი, წარჩინებით 

1985-1993  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასპირანტურა; 

2002-2004  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, მეღვინეობის ტექნოლოგიის 

                    ფაკულტეტი, წარჩინებით 

2005 წელს   - კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობის და  

                        მეღვინეობის ს/კვლევით ინსტიტუტში.  მოწმ. N 10 

2008-2011     თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა  

 

პროფესიული გამოცდილება: 

2013 წელს -           მონაწილეობა ევროკავშირის ,,პროფესიული განათლების ხარისხის   

                                 გაუმჯობესებისა და შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობის პროგრამის" ფარგლებში  

                                 მეღვინეობის  პროფილის პროფესიული სტანდარტების შემუშავებაში. DAKUM-ის  

                                 პროექტი.   

 

mailto:ninovepchi@rambler.ru


2012- დღემდე -       შპს „ღვინის კომპანია შუმის“ ხარისხის კონტროლის მენეჯერი, ბრძ. N 7/1 (2012)   

 2011 -დღემდე -     შპს“ღვინის კომპანია შუმის“  ტექნოლოგი, ბრძ N 46/1(2011) 

2009 - დღემდე -       ხელშეკრულებების საფუძველზე,  თელავის  ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო  

                            უნივერსიტეტის,  აგრეთვე,  პროფესიული კოლეჯების: „კაჭრეთის“, „პრესტიჟის“  

                             სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი: 

                                                                                                                           ბრძ. N 34/3 (2011) 

                                                                                                                           ბრძ. N21 (2012) 

                                                                                                                            ბრძ. N 29/1 (2012) 

                                                                                                                           ბრძ. N37(2013) 

                                                                                                                            ბრძ. N 12/2 (2014) 

2003- დღემდე -     შპს „ღვინის კომპანია შუმის“ ლაბორატორიის უფროსი, ბრძ. N8 (2003) 

2001 - დღემდე  -   შპს „ღვინის კომპანია შუმის“ ქიმიკოსი, ბრძ. N 4 (2001) 

1999-2000 -   საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის  

                     თელავის ფილიალში მიწვეული ლექტორიბრძ. N 64-01/33(1989წ.) - ბრძ. N 64- 01/25(2000წ). ამავე 

                    პერიოდში, ტექნოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე. 

1995-1997 თელავის დამოუკიდებელ ინსტიტუტ „კახეთში’’ - მიწვეული ლექტორი. ბრძ. N 7  

                    (1995წ.)- ბრძ. N 87 (1997წ.) 

1999-2003 - თეთრწყლების საშ. სკოლაში ქიმიის მასწავლებელი -ბრძ. N3; 

1993-1995 - ქვ. ხოდაშნის საშ. სკოლაში ქიმიის მასწავლებელი -ბრძ. N 92–105 ქვ.ხოდაშნ.საშ.სკოლა; 

1985-1986 -ქვ. ხოდაშნის საშ. სკოლაში-  ქიმიის მასწავლებელი ბრძ. N 166 – N73 თელ.გან.განყ. 

 

 

უცხო ენების ცოდნა: 

რუსული კარგად,  

გერმანული, ინგლისური - საშუალოდ 

 



კომპიუტერის ცოდნა: 

Word, Excel, PowerPoint, internet - დიდი ხნის გამოცდილება 

 

პუბლიკაციები:  5 საერთაშორისო კონფერენცია, 2 ადგილობრივი კონფერენცია, 1 კონგრესი 

                                    1 პერსონალური მოწვევა საერთაშორისო სიმპოზიუმზე, 

 

                                     8 სამეცნიერო სტატია                               

                                     6 თეზისი; 

                                    2 პოსტერი 

 

  (იხ. დანართი) 


