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პროფესიული მოღვაწეობა
სამეც. / აკად. ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
სამუშაო
ა(ა)იპ გარემოს დაცვის ეკოცენტრი
ადგილი/ორგანიზაცია:
დაწესებულების მისამართი: 0169, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 60-ბ
თანამდებობა : დირექტორი

განათლება
ჩარიცხვის და
დამთავრების წლები
1976 – 1981 წწ

1981 – 1984 წწ

1987 წ
1992 წ
1996 წ
1998 წ
2014 წ
სამუშაო გამოცდილება
მეცნიერული
1985 – 1987 წწ
1987- 1982 წწ
1992 – 1996 წწ

სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი,
სპეციალობა, კვალიფიკაცია
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი.
ჰიდრომელიორაციის ფაკულტეტი
ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი
საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დასწრებული
განყოფილების ასპირანტი (სპეციალობა ,,ჰიდრავლიკა
საინჟონრო ჰიდროლოგია) , უმცროსი მეცნიერთანამშრომელი
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი
ცენტრალური ჩინეთის ნორმალის უნივერსიტეტის
საპატიო პროფესორი

უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
ღვარცოფული ნაკადების ნატურაში კვლევის სექტორის
ხელმძღვანელი
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

1998 წ
1997 – 2005 წწ

საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტრის
პროფესორი
ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების ლაბორატორიის
ხელმძღვანელი

პედაგოგიური
1994 – 2002 წწ
1998 – 2000 წწ
2002 – 2005 წწ

საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტრის
პროფესორი;
საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტის კათედრის
გამგე, პროფესორი
საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტის პრორექტორი,
სასწავლო და სამეცნიერო დარგში, პროფესორი;

2012 – 2017 წწ

სტუ-ს სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის სადოქტორო
პროგრამის ხელმძღვანელი;

2013-2018 წწ

პროფესიული
სწავლების
სასოფლო-სამეურნეო
მელიორაციის პროგრამის ხელმძღვანელი;
სტუ-ს სრული პროფესორი;

2012 – 2016 წწ
2014 წ.

ცენტრალური ჩინეთის
საპატიო პროფესორი;

ნორმალის

უნივერსიტეტის

2016 წ.

ბრესტის სახელმწიფო
მიწვეული პროფესორი;

ტექნიკური

უნივერსიტეტის

2017 წ

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის პროფესორი;

2018-2019 წწ

ვარშავის სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების
უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი;

2018 წ.

ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული
პროფესორი;

2018 წ

განათლების ხარისხის
ცენტრის ექსპერტი

2019 წ

სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციაში კვალიფიკაციის
ამაღლებისა და გადამზადების სასწავლო პროგრამების
ხელმძღვანელი

განვითარების

ეროვნული

მეცნიერული მიღწევები
მონოგრაფია
სახელმძღვანელო

6
4

სტატიები
კონფერენციები
გამოგონებები
გრანტები

190
30
22
12

მეცნიერული მოღვაწეობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე:
http://wmi.ge
http://gtu.ge/mecniereba2011
ენების ცოდნა
ქართული
რუსული
ინგლისური

თავისუფლად
თავისუფლად
საშუალოდ

პედაგოგიური საქმიანობა

სასწავლო კურსის
დასახელება

სწავლების საფეხური/ saganmanaTleblo programa

ჰიდრავლიკა
მელიორაცია
წყლის რესურსების მართვა
საინჟინრო ჰიდროლოგია,
ჰიდრომეტრია
ჩამონადენის რეგულირება
ტუმბოები და სატუმბი
სადგურები
ირიგაცია
დრენაჟი
ბუნაბათსარგებლობის
ეკონომიკა
საინჟინრო ეკოლოგია
დარგის მათემატიკური
მოდელირება
საინჟინრო ეკოლოგია და
გარემოს დაცვა

ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
მაგისტრატურა
დოქტურანტურა

ინტერესის სფერო
სამეცნიერო სფეროს დასახლება

განათლების სფერო. მელიორაცია, საინჟინრო
ჰიდროლოგია, წყალთა მეურნეობა, გარემოს დაცვა

დამასხურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები
1985 წ.

 მსოფლიო ახალგაზრდა გამომგონებელთა
გამოფენის დიპლომანტი (ქ. პლოვდივი, ბულგარეთი);

1987 წ.

1998 წ.



საერთაშორისო გამოფენის ბრინჯაოს მედლი
(ქ. მოსკოვი, რუსეთი);



ისრაელის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
საერთაშორისო თანამშროლობის სერტიფიკატი.
(ქ. თელ- ავივი, ისრაელი);

1999 წ.



1999 წ.

 კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სერთიფიკატი, (ქ. ფრესნო, აშშ);



2005 წ.

2009 წ.

ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის
მეურნეობის დეპარტამენტის სერთიფიკატი
(ქ. ვოშინგტონი, აშშ);

საერთაშორისო ღვარცოფული ასოციაციის წევრი.
(პიატიგორსკი, რუსეთი);


ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის
მეურნეობის დეპარტამენტის სერთიფიკატი,
(ქ. ვოშინგტონი, აშშ);

2011 წ.



ჩენსტოხოვას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის
ვერცხლის მედალი (პოლონეთი);

2013 წ.



ღირსების ორდენი (საქართველო);

2013 წ.



2014 წ.

 იუნესკოს წყლის განათლების ინსტიტუტის
სერტიფიკატი (ქ. დელფტი, ნიდერლანდები);

2015 წ.

2016 წ.

2019 წ.

ღვარცოფების საერთაშორისო ასოციაციის მედალი
(ქ. მოსკოვი, რუსეთი);





აშშ-ის სამოქალაქო მშენებლობის საერთაშორისო
ასოციაციის (ASCE) წევრი

ვროცლავის სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებათა
უნივერსიტეტის ვერცხლის მედალი;

 უკრაინის სოფლის მეურნეობის აკადემიის 100
წლისადმი მიძღვნილი მედალი;

რედკოლეგიის წევრობა
2005 - დღემდე



სტუ-ს
ც.
მირცხულავას
სახელობის
მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო
კრებულის მთავარი რედაქტორი.

2011 - დღემდე



საერთაშორისო კონფერენციის - ,,წყალთა მეურნეობის,
გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის
თანამედროვე პრობლემები„ სამეცნიერო შრომათა
კრებულის თანა-თავმჯდომარე;

2014 - დღემდე



ჟურნალ ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიების“
რედკოლეგიის წევრი;



ჟურნალ ,,Экологические системы и приборы”
რედკოლეგიის წევრი (მოსკოვი);



ჩესტოხოვას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის
სამშენებლო ფაკულტეტის სამეცნიერო ჟურნალის
რედკოლეგიის წევრი (პოლონეთი)



ჟურნალ «Водные проблемы: наука и технологии»
რედკოლეგიის წევრი (მოსკოვი);

2018 - დღემდე



ჟურნალ «ГеоРиск» რედკოლეგიის წევრი (მოსკოვი);

2019 - დღემდე



ვ. კარაზინის სახელობის ხარკოვის ეროვნული
უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურანლის «Екология»
რედკოლეგიის წევრი (უკრაინა);



თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის
სახელმწიფო საექსპერტო კომისიის თავმჯდომარე;



საქართველოში 2008 წ. აგვისტოს თვეში საომარი
მოქმედების შედეგად გარემოსათვის მიყენებული
ზიანის შეფასების სახემწიფო კომისიის წევრი;



მდინარე ვერის კალაპოტის ახლებურად დაგეგმარების
სახემწიფო კომისიის წევრი;



ნამახვანის ჰიდროელექტოსადგურების კასკადის
მშენებლობის გარემოზე შეფასების სახელმწიფო
საექსპერტო კომისიის თავმჯდომარე;

2006 - დღემდე

2013 - დღემდე

2017 - დღემდე

წყალთა
შრომათა

სახელმწიფო კომისიაში
მონაწილეობა
2006

2008

2015
2015

ჰობი
მუსიკა, სპორტი

