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პროფესიული ბიოგრაფია  

(CURRICULUM VITAE)  

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

1, ილია ჭავჭავაძის პრ. 0179 თბილისი, საქართველო 

 

dabadebis TariRi: 13.10.1944  

ელ. ფოსტა: kristina.giorgadze@tsu.ge 

tel: (995 32) 223 54 90 (bina), (995 32) 229 46 94 (sams.); mob.: 577 10 25 96 

 

განათლება 

• ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის   ფაკულტეტი, 

araorganuli qimia (წარჩინებით), diplomis #C#435876- 1962-1967; 

• ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი  – 12.24.1975. 

 

სამუშაო გამოცდილება 

• 01.01.1971-05.01.1981 – Tsu, zogadi da araorganuli qimiis kaTedra, laboranti; 

• 01.05.1981-03.16.1987 _ Tsu, zogadi da araorganuli qimiis kaTedra, ufrosi laboranti; 

• 03.16.1987-01.09.2006 _ Tsu, zogadi da araorganuli qimiis kaTedra, docenti, docentis 

atestati #000497; 

• 01.10.2006-15.07.2008 _ Tsu, zogadi da araorganuli qimiis kaTedra, mowveuli 

profesori; 

• 01.10.2008-dan dRemde _ Tsu, zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakulteti, 

zogadi, araorganuli da metalorganuli qimiis mimarTuleba, asistent profesori 

(arCeuli konkursis wesiT).  

 

samecniero grantebsa da programebSi monawileoba 

22.01.2010-22.01.2012 _ Industrial Waste Of Arsenic Production In Service of Human Protection, Preservation 

of Cultural Heritage And Technological Progress; saqarTvelos erovnul-samecniero fondi; 

GNSF/ST09_449-4-520; Laboratory assistant. 

 

samecniero interesebi 

 

21 samecniero publikacia maT Soris 4 impaqt-faqtorian JurnalSi. 

17 saerTaSoriso moxseneba. 
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damatebiTi informacia 

 

1. iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi 2009-2010 

saswavlo wels wardgenili maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis 

saganmanaTleblo programis avtori (araorganul qimiaSi, asistent profesor r. 

kublaSvilTan erTad). programam gaiara akreditacia. 

2. 2008 wlidan dRemde konsultantი gamocdebis erovnuli centris sabunebismetyvelo 

mecnierebebis jgufSi. 

3. zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakultetTan arsebuli “norC qimikosTa 

skolis” pedagogi. 

4. ori sabakalavro და ერთი სამაგისტრო naSromis xelmZRvaneli (2008-2011). 

5. iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis zust da sabu-

nebismetyvelo mecnierebaTa fakultetis qimiis mimarTulebis magistraturaSi 

misaRebi da saapelacio sauniversiteto komisiis წევრი; 

6. Tsu-s daarsebidan 92 wlisTavisadmi miZRvnili studentTa 70-e sauniveriteto 

samecniero konferenciis (2010) “araorganuli qimia, fizikuri da analizuri qimia, 

gamoyenebiTi qimia” _ seqciis Jiuris wevri. 
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