
თინათინი  ეპიტაშვილი 
 

 

დაბადების თარიღი: 13.01.1983 

ელ.ფოსტა: n_epitashvili@yahoo.com 

მობილური ტელ.: +995 574 22 50 31  

 

განათლება 
 

2015-2018          საქართვლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური  
                            ინჟინერია, აკადემიური დოქტორი 

 

2004-2006           საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტი, მცენარეთა  
                            სელექცია - გენეტიკა, მაგისტრი 

 

2000-2004           საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, მცენარეთა სელექცია  
                            - გენეტიკა, ბაკალავრი 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 
 

2014-დღემდე     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, საერთაშორისო  
                              ორგანიზაციებთან საქმიანობის კოორდინატორი, პრეზიდენტის თანაშემწე 

 

2018-დღემდე     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრი,  

                              მეცნიერ თანამშრომელი 

 

2016-დღემდე     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის  
                             ,,ბიომრავალფეროვნება და ეთნობოტანიკური უნარ-ჩვევების გამოყენება“,  

                              მეცნიერ თანამშრომელი საგარეო ურთიერთობათა მიმართულებით 

 

2010-2014            საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია,  

                              საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანობის კოორდინატორი  

 

2005-2010            საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, საინფორმაციო  
                              - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და მარკეტინგის განყოფილების წამყვანი  
                              სპეციალისტი   

 

2003-2004            ი. ლომოურის მიწათმოქმედების კვლევითი ინსტიტუტის მცხეთის  
                              სასელექციო სადგური,  ხორბლის სელექციის ჯგუფი, სტაჟიორი      
 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 
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2013               შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული  
                       საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის გრანტი „ინოვაციური 

                       ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო  
                       განვითარებისათვის“ .  ძირითადი შემსრულებელი 

 

2014               შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული  
                       საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის გრანტი “კლიმატის  

                       ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრადი და უსაფრთხო  

                       განვითარებისათვის”,  ძირითადი შემსრულებელი 

 

2015               შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული  
                       საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის გრანტი  

                       “გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება”, ძირითადი  
                       შემსრულებელი 

 

2016               შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული  
                       საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის გრანტი 

                      „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები  
                       სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, ძირითადი  
                       შემსრულებელი 

 

 2017               შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული  
                       საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის გრანტი „მევენახეობა  
                       და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში - ისტორიული ასპექტები და  
                       პესრსპექტივები“, ძირითადი შემსრულებელი 

 

2014-2017     შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული  
                       ფუნდამენტური კვლევის გრანტი, FR/233/10–100/13 „კლიმატის ცვლილების  
                       გავლენა ვაზის განვითარებასა და მოსავალზე საქართველოში (კახეთი)“.  

                       დამხმარე პერსონალი  

 

2012-2015     შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული  
                       ფუნდამენტური კვლევის გრანტი, 11/25 „ბიოსისტემების მათემატიკური  
                       მოდელირება და მისი გამოყენება ციტრუსების ინტეგრირებულ დაცვაში“.  

                       დამხმარე პერსონალი  

 

 

სამეცნიერო პუბლიკაციები    35-მდე სამეცნიერო სტატია 

 

 

 

 

 

 

 

კონფერენციები და ტრენინგები 
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02-27/06/2008    „გენეტიკური რესურსების კონსერვაცია და გამოყენება“ – ქ. 

ვაჰენინგენი, ნიდერლანდები. 

 
11.07.2008         „აგრობიომრავალფეროვნების კონსერვაცია საქართველოში - 

დღევანდელი მდგომარეობა და მომავლის პერსპექტივები“ – ქ. 

თბილისი, ელკანა. 

 
11-12/09/2009    „მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია ბიოწარმოების სექტორის 

განვითარება ცენტრალური /აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური 

აზიის ქვეყნებში“ – ქ. თბილისი, ელკანა. 

 
8-13/06/2009      „საერთაშორისო საშემოდგომო ხორბლის გაუმჯობესება“ – ქ. კიევი, ქ. 

ოდესა, უკრაინა. 

 
15-26/06/2009    „მცენარეთა ჯიშთა დაცვა“ - ქ. ვაჰენინგენი, ნიდერლანდები 

 
2-13/11/2009      „რეგიონალური ტრენინგ-კურსი ციტოგენეტიკასა და ინ-ვიტრო 

ტექნიკა მარცვლოვანთა მუტაგენეზში და რადიო რეკონსტრუქცია 

მცენარეთა გენომში“, ქ. სოფია, ბულგარეთი 

 
11-12/06/2010    მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე 

აქტუალური სამეცნიერო საკითხები“ - ქ. გორი. 

 
2-3/12/2010        საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია 

“სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის 

გზები” – ქ. ქუთაისი.  

 
4-9/04/2011        რეგიონალური ტრენინგი – “მცენარეთა გენეტიკური რესურსების 

მართვა და გერპლაზმის დახასიათება” – ქ. თბილისი (იკარდა). 

 
7-9/09/2011        საერთაშორისო სემინარი “ევროპის ველური მონათესავე და 

ადგილობრივი სახეობების ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის 

სტრატეგია” - ქ. პალანგა, ლიტვა 

 
21-22/10/2011     მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია “ახალი ტრენდები განათლებაში:  

კვლევა და განვითარება” – ქ. გორი. 

 
3-4/10/2011         საერთაშორისო კონფერენცია “მცენარეთა გენეტიკური რესურსების 

მრავალფეროვნება, დახასიათება და უტილიზაცია მზარდ კლიმატურ 

ცვლილებებთან მიმართებაში” – ქ. ბაქო, აზერბაიჯანი. 

 
12-16/12/2011      რეგიონალური სემინარი – ტრენინგი “საინფორმაციო ტექნოლოგიების  

გამოყენება სოფლის მეურნეობის კვლევების მიღწევების 

გავრცელებაში”, ქ. თბილისი.       

   
23-26/02/2012      საერთაშორისო კონფერენცია “პირველი ზამთრის ანატოლიის სამიტი –

თანამშრომლობის პროექტები ტურიზმში, სპორტში, 
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ბიომრავალფეროვნებასა და გლობალურ ცვლილებებზე” – ქ. ერზრუმი,  

თურქეთი. 

 
3-4/10/2013      საერთაშორისო კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული 

სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის“, ქ. თბილისი. 

 
2-4/10/2014      საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კლიმატის ცვლილება და 

მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრადი და უსაფრთხო 

განვითარებისათვის“, ქ. თბილისი. 

 
4-6/11/2015 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გლობალური დათბობა და 

აგრობიომრავალფეროვნება“, ქ. თბილისი. 

 
28-30.09.2016 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – “ეკოლოგიურად სუფთა 

პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის 

მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის”. ქ. თბილისი 

 
25-27.10.2017 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მევენახეობა და მეღვინეობა 

ევროპის ქვეყნებში-ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები”, ქ. 

თბილისი. 

 

უცხო ენა 

 

რუსული - თავისუფლად 

ინგლისური - კარგად 
 

 

კომპიუტერთან მუშაობის უნარები 

 

Microsoft Office, Internet 

 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები 
 

 ECP/GR - ევროპის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების კოოპერირებული პროგრამის 
ბოჭკოვანი კულტურების (სელი, კანაფი) სამუშაო ჯგუფის წევრი  www. 

Ipgri.cgiar.org46 ECPGR Fibre Crops (Flax and Hemp) Working Group Members 

http://www.ecpgr.cgiar.org/contacts-in-ecpgr/ecpgr-contacts/fibre-crops-flax-and-hemp/”; 

 „ჰოლანდიის სტიპენდიატთა ასოციაცია საქართველოში”, დამფუძნებელი, გამგეობის 

წევრი; 

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მინდვრის 

კულტურების მიმართულების ეროვნული კოორდინატორის დარგობრივი ჯგუფის 

წევრი. 

http://www.ecpgr.cgiar.org/contacts-in-ecpgr/ecpgr-contacts/fibre-crops-flax-and-hemp/

	 ECP/GR - ევროპის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების კოოპერირებული პროგრამის ბოჭკოვანი კულტურების (სელი, კანაფი) სამუშაო ჯგუფის წევრი  www. Ipgri.cgiar.org46 ECPGR Fibre Crops (Flax and Hemp) Working Group Members http://www.ecpgr.cgiar.org/contacts-in-...
	 „ჰოლანდიის სტიპენდიატთა ასოციაცია საქართველოში”, დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი;

