
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივიე რესურსების შემსწავლელი

ცენტრი

ჟორდანია ირაკლი

დაბადების თარიღი: 17 სექტემბერი, 1931 წელი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

თანამდებობა: a(a)ip stu-s saqarTvelos sawarmoo Zalebisa da bunebrivi resursebis

Semswavleli centris მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს
თავმჯდომარე

სამეცნიერო ხარისხი: ტექნიკურ-მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-
პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი.

განათლება :

(უმაღლესი
სასწავლებლები)

1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეტალურგიის ფაკულტეტი
(1955წ.);

2. საბჭოთა კავშირის მეტალურგიული მანქანათმშენებლობის საკავშირო
ინსტიტუტი, Russian Federation, (1969წ.), ასპირანტი.

კვალიფიკაცია: ინჟინერ მეტალურგი; საწარმოო, ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული პროცესების
მართვა და განვითარება; საქართველოში შავი და ფერადი მეტალურგიის ობიექტების
მართვა; ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების მეცნიერული
პრობლემების კვლევა.

პუბლიკაციები: 180 - გამოქვეყნებული შრომა, მათ შორის 20 მონოგრაფია,  11 - დაფიქსირებული
გამოგონება როგორც საქართველოს ასევე ევროპისა და აშშ-ს სამეცნიერო
გამომცემლობების მიერ.

კვლევის სფერო : ლითონების უწყვეტი ჩამოსხმის ტექნოლოგიისა და მოწყობილობის, შედუღების
პროცესების სრულყოფის სამეცნიერო კვლევა; ბუნებრივი რესურსების  და მათი
რაციონალური გამოყენების პრობლემების სამეცნიერო  კვლევა.

სამუშაო გამოცდილება : 2011 წ.–დღემდე - ა(ა)იპ  საქართველოს   ტექნიკური   უნივერსიტეტის
საქართველოს  საწარმოო  ძალებისა და   ბუნებრივი  რესურსების  შემსწავლელი
ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე;

2006-2011 წწ. - სსიპ საქართველოს საწარმოო  ძალებისა და   ბუნებრივი  რესურსების
შემსწავლელი ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს
თავმჯდომარე;

2004-2006 წწ. მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული საწარმოო



ძალებისა და   ბუნებრივი  რესურსების  შემსწავლელი კომისიის თავმჯდომარე;

2002-2004 წწ. სს რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის სამეთვალყურეო საბჭოს
თავმჯდომარე;

1999-2002 წწ. სს რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის გენერალური დირექტორი;

1996-2001 წწ. ჰოლდინგური კომპანიის პრეზიდენტი;

1992-1996 წწ.  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის თავაძის მეტალურგიის
ინსტიტუტის ლაბორატორიის გამგე;

1990-1992 წწ.  საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებისა და ტექნიკის მინისტრი;

1989-1991 წწ.  საქართველოს სსრ ცენტრალური საარჩევნო  კომისიის თავჯდომარე;

1984-1989 წწ.  საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის კომიტეტის თავმჯდომარე;

1979-1984 წწ.  საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის თავმჯდომარის
მოადგილე;

1976-1979 წწ. საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის მეცნიერებისა და
ტექნიკის განყოფილების გამგე;

1962-1976 წწ. რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის ქარხნის ცენტრალური
ლაბორატორიის უფროსი;

1959-1962 წწ. რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის მილსაგლინავი საამქროს
უფროსის მოადგილე;

1955-1959 წწ. რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის მილსაგლინავი საამქროს
ოსტატის თანაშემწე, ოსტატი, ცვლის უფროსი.

მიღებული ჯილდოები : 1. მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში - ლენინური პრემია;
2. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის ოქროს მედალი.

საერთაშორისო
კონტაქტები :

რუსეთის საინჟინრო აკადემიასთან; საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიასთან;
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მეტალურგიული მანქანათმშენებლობის
კომპანიებთან; ავსტრიის მეტალურგიულ კომბინატთან და სხვ.

აღიარება : საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა და სტუ-ს სამეცნიერო
ჟურნალების რედკოლეგიისა და სამეცნიერო საბჭოების წევრი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: კოსტავას ქ. 69
კორპუსი : X

სართული : V

ოთახის N : 517

მობილური: 599532203

ქალაქის : 2223216

შიდა :

იმეილი : zhordania@mail.ru


