
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივიე რესურსების შემსწავლელი

ცენტრი

მაჭავარიანი ჯემალი

დაბადების თარიღი: 19 იანვარი, 1932 წელი
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, მყავს მეუღლე და ქალ-ვაჟი

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

Semswavleli centris miwis, wylis da tyis resursebis, maTi gamoyenebis

da ekologiis ganyofilebა

თანამდებობა: უფროსი mecnieri TanamSromeli

სამეცნიერო ხარისხი: სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

განათლება :

(უმაღლესი სასწავლებლები)

1. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი (1959წ.)

2. მ.საბაშვილის სახ.ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის ინსტიტუტი,
მაძიებელი (1973წ.)

კვალიფიკაცია: სწავლული აგრონომი, ნიადაგმცოდნე

პუბლიკაციები: 66 - სამეცნიერო შრომა, მ.შ. 14 მონოგრაფია თანაავტორებთან ერთად

კვლევის სფერო : მიწის რესურსები, რეკრეაცია

სამუშაო გამოცდილება : 2011-დღემდე წწ. - ა(ა)იპ სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი
რესურსების შემსწავლელი ცენტრის მიწის, წყლის და ტყის რესურსების, მათი გამოყენების
და ეკოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

08.2006-01.12.2011 წწ. - სსიპ საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების
შემსწავლელი ცენტრის მიწის, წყლის და ტყის რესურსების, მათი გამოყენების განყოფილების
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

1995-2002 წწ. - საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მეცნიერების სამინისტროს
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სოფლის მეურნეობისა და კვების
მრეწველობის მთ. სამმართველოს უფროსი

1993-1995 წწ. - საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომიტეტი - სოფლ.
მეურნეობის და გადამამუშავებელი მრეწველობის მთ. სამმართველოს უფროსის მოადგილე



1991-1993 წწ. - საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის სამინისტრო - პროგრესული
აგროტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი

1984-1991 წწ. - სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება ”ისარი”- უფროსი მეცნიერი
თანამშრომელი, აგროსამრეწველო კომპლექსის ჯგუფის უფროსი, შემდეგ განყოფილების
გამგე

1984-1984 წწ. - მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ს/კ ინსტიტუტი - მთავარი
სპეციალისტი, ნიადაგმცოდნე

1981-1984 წწ. – კასპის რაიონის, ლამისყანის მეხილეობის ს/მ - მთავარი აგრონომი

1964-1981 წწ. – ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის ს/კ ინსტიტუტი -
უმც.მეცნ.მუშაკი, შემდეგ უფრ.მეცნ.თანამშრომელი, ნიადაგების მსხვილმასშტაბიანი
გამოკვლევებისა და მეცნიერების მიღწევების სექტორის გამგე

1962-1964 წწ. – გარდაბნის რაიონის, სამგორის მევენახეობის ტრესტის, ნიადაგებისა და
აგროქიმიის ლაბორატორია - ნიადაგმცოდნე

1961-1962 წწ. – გარდაბნის რაიონის სამგორის მევენახეობა- ბრიგადირი

1959-1960 წწ. – გარდაბნის რაიონის ვარკეთილის ს/მეურნეობა- ბრიგადირი

1959-1959 წწ. – საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - კომსტოკის ცრუფარიანას
გამოკვლევის ხელმძღვანელი

სხვა საქმიანობა:

1976-1980 წწ. - ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის ს/კ ინსტიტუტის
სამეცნიერო საბჭოს წევრი

1996-2001 წწ. - საქართველოს ნიადაგმცოდნეობის საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: კოსტავას ქ. 69
კორპუსი : X

სართული : V

ოთახის N : 517

მობილური: 595548047

ქალაქის : 2 22 46 29

შიდა : 68-03

იმეილი : z.lomsadze@gtu.ge


