merab JRenti

el. fosta: m.zhghenti@agruni.edu. ge
mob: 599-29-49-27

ganaTleba
1974-1979 ww.

saqarTvelos sasoflo-sameurneo instituti
teqnologiis fakulteti. xil-bostneulis Senaxva – gadamuSavebis კვალიფიკაცია

1981-1984 ww.

mebaReobis, mevenaxeobisa da meRvineobis institutis _ aspiranti, soflis
meurneobis produqtTa Senaxvis teqnologiis კ ვ ა ლი ფი კ ა ც ი ა

1984-1986 ww.

1986 w.

i. WavWavaZis sax. Tbilisis ucxo enebis saxelmwifo pedagogiur institutTan
arsebuli ucxo enebis or wliani kursi
q. moskovis, lomonosovis saxelobis saxelmwifo universitetSi bioqimiis da
biofizikis kaTedris staJiori

profesiuli gamocileba
1984-1992 ww.

saqarTvelos mebaReobis, mevenaxeobisa da meRvineobis institutis xilis Senaxvis
ganyofilebis _ umcrosi mecnieri TanamSromeli

1992-1993 ww.

mebaReobis, mevenaxeobisa da meRvineobis institutis mecnieri TanamSromeli

1993-2005 ww.

mebaReobis, mevenaxeobisa da meRvineobis institutis ufrosi mecnier
TanamSromeli _ konkursiT

2005-2006 ww.

mebaReobis, mevenaxeobisa da meRvineobis institutis xil-kenkrovanTa Senaxvisa
da gadamuSavebis teqnologiis ganyofilebis gamge.

2006-2011 ww.

saqarTvelos mebaReobis, mevenaxeobis da meRvineobis instituti. mexileobis
agroteqnologiis da xilis Senaxva gadamuSavebis ganyofilebis ufrosi მecnieri
TanamSromeli

2011-2016წ

agraruli universitetis, mevenaxeobis da meRvineobis institutis mecnieri
TanamSromeli

2012წ-2016

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბიოტექნოლოგიის ცენტრის

წლამდე

დირექტორის მოადგილე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, (მთავარ მეცნიერi

2016-დღემდე

თანამშრომელი)
2016წლიდან აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

დღემდე

2018 წლიდანდღემდე

სოფლის

მეურნეობის

სამეცნიერო

კვლევითი

ცენტრის,

სოფლის

მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების კვლევის სამსახურის
უფროსი

samecniero xarisxi da wodeba
1991 w

soflis meurneobis mecnierebaTa kandidati

2006 w.

soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori

saerTaSoriso kontraqtebi და

თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო
ცენტრებთან

2004-2006 ww.

aSS ganviTarebis saagentos agroteqnikuri asociaciis konsultanti

pedagogiuri moRvaweoba
1996 -2010ww.

2011-dRemde

mevenaxeoba, meRvineobis xil-bostneulis teqnologiis da specialistTa
gadamzadebis saswavlo institutis leqtori.(sagani-xil-bostneulis Senaxvisa da
pirveladi gadamuSavebis teqnologia)
agraruli universitetis leqtori (sagnebi-soflis meurneobis produqtTa Senaxvisa da
pirveladi gadamuSavebis teqnologia,soflis meurneobis produqtTa gadamuSavebis
teqnologia, ualkholo sasmelebis teqnologia, xil-bostneulis Senaxvis teqnologia,
სამაცივრე ტექნოლოგია

samecniero Sromebi

68 samecniero naSromi (xilis Senaxvisa da gadamuSavebis sakiTxebze),
პატენტები

3 გამოგონება, saavtoro mowmoba (patenti)

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა
1) უმტც 4894 ,,მცენარეული ნანო ექსტრაქტების წარმოების ნანო ტექნოლოგიის შემუშავება
და მათი ანტიოქსიდანტური და ანტისიმსივნური აქტივობის შესწავლა უმტც 4894 1-ლი კატეგორიის მკვლევარი 2011-2013წ.
2) აიპ აგარარული უნივერსიტეტის
შიდა პროექტი, ,,კენკროვანი კულტურების
რაციონალური ტექნოლოგია“ „ ცოდნის ფონდი “, 2012-2013.
3) აიპ აგარარული უნივერსიტეტის შიდა პროექტი ,,ჩაის პექტინის ფიზიკურ-ქიმიური
თვისებებისა და ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლა’’, 2013-2014წ.
4) საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
,,ხილის ხარისხის შეფასება, შენახვა
და ეკოლოგიურად სუფთა გადამუშავებული პროდუქტის მიღება“ ძირითადი
შემსრულებელი, 2008-2010 წ.
5) რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ,, ფონდიკურკოვანი და კენკროვანი კულტურების
შენახვის რაციონალური ტექნოლოგიის შემუშავება ბიოქიმიურ-ტექნოლოგიური კვლევის
საფუძველზე“, პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი 2014-2016წ.
6) საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ,,ხილის ნედლად შენახვის ახალი
ტექნოლოგიის შემუშავება და თეორიული დასაბუთება“, პროექტის სამეცნიერო
ხელმძღვანელი 2016-2018წ.
7) საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
- პანკრეატული ლიპაზას
სპეციფიური ინჰიბიტორის შექმნა, ძირითადი შემსრულებელი, 2016-2018წ.

ახალი

სხვა აქტივობები

2000-2009-წწ

saqarTvelos mebaReobis, mevenaxeobis da meRvineobis institutis xilkenkrovanTa da yurZnis sadegustacio komisiis wevri.

2006-2010წწ

agraruli universitetis, xilis Senaxvis da pirveladi gadamuSavebis teqnologiebis
dacvis sabWos wevri.
აგრარული უნივერსიტეტის კვების ტექნოლოგიის 2 სამაგისტრო თემის
ხელმძღვანელი,

1

სადოქტორო

დისერტაციის

სამეცნიერო

ხელმძღვანელი
საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტის,

ბიოტექნოლოგიის

ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
2017წ-დღემდე
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო
საბჭოს წევრი
2018-დღემდე

კადრების მომზადება:
აგრარული უნივერსიტეტის კვების ტექნოლოგიის 2 სამაგისტრო თემის ხელმძღვანელი, 1
სადოქტორო დისერტაციის სამეცნიერო ხელმძღვანელი

enebis codna
qarTuli, rusuli, germanuli

კ ომ პ ი უტე რული პ რგ რა მ ე ბ ი :

Windows XP(Office), Internet Explorer

