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განათლება უმაღლესი 

1999 წ. საკანდიდატო დისერტაცია. სოფლის მეურნეობის მეცნ. კანდიდატი 

დიპლომი¹002226 

 

1993-1996 წწ. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ასპირანტურა მცენარეთა 

დაცვის სპეციალობით. საქართველო 

 

1992-1993 წწ. ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა ინსტიტუტთან არსებული უცხო ენების 

ორწლიანი კურსები, ფრანგული ენა. მოწმობა¹NN 97 საქართველო 
 

1988-1993 წწ. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, აგრონომიული 

ფაკულტეტი კვალიფიკაცია: მცენარეთა დაცვის აგრონომი. დიპლომი წარჩინებით. 
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სამუშაო  გამოცდილება 
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2014 წ.-დან 

დღემდე 

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. ბიოაგროწარმოების 

სამსახურის მთავარი სპეციალისტი. 

2016 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მოწვეული პროფესორი. 

2014 წ.დან- 

დღემდე 

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. მოწვეული პროფესორი. 

2013 -2014 წწ. 

 

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის 

მკვლევარი. მოწვეული პროფესორი. 

2006 -2013 წწ. 
 

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი, აგროეკოლოგიის დეპარტამენტისფიტოპათოლოგიისა და მცენარეთა 

ინტეგრირებული დაცვის მიმართულებით. 

 

2002-2006 წწ. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ფიტოპათოლოგიისა და 

მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კათედრის ასისტენტი 

1997-2002 წწ. სსაუ. ფიტოპათოლოგიისა და მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კათედრის 

უფროსი ლაბორანტი 

 

1993-1996 წწ. სსაუ. ასპირანტურა მცენარეთა დაცვის სპეციალობით 
 

1993 წ. კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, მეცნიერ-მუშაკი 

1988-1993 წწ. სსაუ აგრონომიული ფაკულტეტის სტუდენტი მცენარეთა დაცვის სპეციალობით 

1987-1988 წწ. კასპის სამედიცინო გაერთიანება. პოლიკლინიკური გაერთიანების სანიტარი 

რეგისტრატორთან 

მონაწილეობა  პროექტებში 

 

2018 წ.-დან 

დღემდე 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გამოყენებითი კვლევების 

პროექტი -  ,,საქართველოში ინოვაციური მეთოდების შემუშავება ორგანულ 

მევენახეობაში”, ხელშეკრულება #216943 - დამხმარე პერსონალი 

2017 წ.-დან 

დღემდე 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი  „გარემოსათვის 

უსაფრთხო, ინოვაციური საშუალებებით ბიოთხილის წარმოების ხელშეწყობა“. 

FR1 7_s81- კოორდინატორი 

2015 წ.-დან 

დღემდე 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი  „მე-19 საუკუნის 
მიკოლოგიური ჰერბარიუმი და მიკრომიცეტების შტამების  ცოცხალი კოლექცია 
და მისი შენარჩუნებისა და განახლების პერსპექტივები“ - ძირითადი 
შემსრულებელი 

FR/571/7-120/14  

 
2013 w. 

აგრარული უნივერსიტეტის შიდა პროექტი N 04/04-11 „მავნე მწერების 

წინააღმდეგ ახალი ენტომოპათოგენური პრეპარატის შემუშავება და გამოცდა“ -

ძირითადი შემსრულებელი 

2001-2003 წ. პროექტი Tempus –Tacis–CD_JEP 21237-2000  - დამხმარე  პერსონალი 

პროფესიული  გამოცდილება 

 

2018 წ.  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და გაეროს 

განვითარების პროგრამის ერთობლივი პროექტის - „საქართველოში სოფლის 

მეურნეობასთან დაკავშირებული სისტემების გაფართოება და პროფესიული 

განათლების მოდერნიზაცია“ მეოთხე კომპონენტის ფარგლებში - 



სახელმძღვანელოების - “ბიომეურნეობა“, „მცენარეთა დაცვა“ - ავტორი. 
2017 წ.  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და გაეროს 

განვითარების პროგრამის ერთობლივი პროექტის - „საქართველოში სოფლის 

მეურნეობასთან დაკავშირებული სისტემების გაფართოება და პროფესიული 

განათლების მოდერნიზაცია“ მესამე კომპონენტის - “სოფლის მეურნეობის სფეროს 

პროფესიული სტანდარტებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების/მოდულების ოპტიმიზაცია/შემუშავება“ - დარგის სპეციალისტი 

2017 წ. გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფარგლებში ფერმერებისათვის  

„მცენარეთა დაცვის“ პროფესიული მოდულური პროგრამის შემუშავება და 

სახელმძღვანელოს მომზადება - ფასილიტატორი. 

2016 წ.  გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფარგლებში „ბიომეურნის“ 

პროფესიული მოდულური პროგრამის შემუშავება - ფასილიტატორი. 

2016 წ. საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით 

მებაღის   პროფესიული მოდულური პროგრამის შემუშავებაში მონაწილეობა. 

2015 წ.  საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით 

მცენარეთა დაცვის ტექნიკოსის სახელმძღვანელოს მომზადება. 

2015 წ.  საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით 

მცენარეთა დაცვის ტექნიკოსის პროფესიული მოდულური პროგრამის 

შემუშავებაში მონაწილეობა.  

2013 წ. ტრენინგის პედაგოგი - გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფარგლებში 

კაჭრეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის „აისის“ და ახალციხის კოლეჯ „ოპიზარის“ 

პედაგოგთა გადამზადება მცენარეთა დაცვის მიმართულებით. 

2012 წ.  გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფარგლებში ფერმერთა საინფორმაციო-

საკონსულტაციო მომსახურების კონსულტანტის (მცენარეთა დაცვის 

სპეციალისტის) მომზადების პროგრამის შემუშავება. 

2012 წ. პედაგოგი - გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფარგლებში ფერმერთა 

საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრებისათვის მცენარეთა 

დაცვის სპეციალისტების გადამზადება კაჭრეთის ექსტენციის ცენტრისა და 

აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე. 

2012 წ.  მონაწილე - USAID-ის მიერ განხორციელებული საერთაშორისო სემინარი 

„ბოსტნეული კულტურების ეფექტიანი მოვლა სათბურში“, მისაქციელი. 

საქართველო. 

2003 წ. სამეცნიერო სტაჟირება საფრანგეთში,  პარიზი-გრინიონის სახელმწიფო 

აგრონომიულ ინსტიტუტში.  

მონაწილეობა   კონფერენციებში 

2018 წ.   საერთაშორისო კონფერენცია - „GLOBALG.A.P.-ის განვითარების შესაძლებლობები 
საქართველოში“, თბილისი, საქართველო. 

2017 წ.   ჩეხეთ-საქართველოს რეგიონული კონფერენცია “Forest management and nature 

conservation in Georgia“, თბილისი, საქართველო 

2017 წ.  საერთაშორისო კონფერენცია The 16th Meeting of the IOBC-WPRS Working Group, 

“Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests”.  თბილისი, საქართველო 

2017 წ.  X საერთაშორისო პრაქტიკული სამეცნიერო კონფერენცია  “Микробные 
биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты“, მინსკი, ბელორუსია 

2017 წ.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მცენარეთა დაცვის ეკოლოგიური 
უსაფრთხოება“, მინსკი-პრილუკინი, ბელორუსია 

2017 წ.  საერთაშორისო სემინარი თემაზე: „ორგანული (ბიო)  მიწათმოქმედების 

განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“, თბილისი, საქართველო 



2016 წ.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების 

წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი 

განვითარებისათვის“-საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 
აკადემია, თბილისი, საქართველო 

2016 წ.  მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია, 

International scientific conference, dedicated to the 45th Anniversary of the Institute of 

Plant Protection Foundation მინსკი-პრილუკინი, ბელორუსია 

2016 წ.  საერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია„თანამედროვე საინჟინრო 

ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ შრომათა კრებული, ქუთაისი, საქართველო 

 2015წ. საერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია  „ფუნქციონალური 

დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“, 

ქუთაისი, საქართველო  
 2015წ.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური დათბობა და 
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