
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივიე რესურსების შემსწავლელი

ცენტრი

ფარესიშვილი ოთარი
დაბადების თარიღი: 30 იანვარი 1940 წელი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

განყოფილება ადამიანური და ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების, მათი გამოყენების და ტურიზმის
განყოფილება

თანამდებობა: სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის
ადამიანური და ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების, მათი გამოყენების და ტურიზმის
განყოფილების გამგე

სამეცნიერო ხარისხი: აკადემიური დოქტორი

განათლება :

(უმაღლესი სასწავლებლები)

1. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური ფაკულტეტი (1963 წ.)
სპეციალობა: პლასტმასების ტექნოლოგია

2. მენდელეევის სახ. მოსკოვის ქიმიურ-ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (1969 წ.);

კვალიფიკაცია: ინჟინერ ქიმიკოსი,

პუბლიკაციები: 70 - სამეცნიერო სტატია, მათ შორის 5 გამოგონება

კვლევის სფერო : ბუნებრივი რესურსების კვლევა

სამუშაო გამოცდილება : 2012 წ.– დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს
საწარმოო ძალებისა და   ბუნებრივი რესურსების  შემსწავლელი ცენტრის
ადამიანური და ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების, მათი გამოყენების და
ტურიზმის განყოფილების გამგე;

2006 – 2012 წწ. საქართველოს   ტექნიკური   უნივერსიტეტის     საქართველოს
საწარმოო ძალებისა და   ბუნებრივი  რესურსების  შემსწავლელი ცენტრის
ადამიანური და ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსებისა და ეკოლოგიის
განყოფილების გამგე;

2081 – 2006 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან
არსებული საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი კომისია,



პერსპექტიული კვლევების განყოფილების გამგე; შემდეგ: სამეცნიერო-ტექნიკური
პროგრესის პროგნოზირების განყოფილების გამგე;

1981 – 1990 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, საქართველოს მეცნიერებისა
და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის და საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო
კომიტეტის მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის პროგნოზირების რესპუბლიკური
სამეცნიერო საბჭოს სწავლული მდივანი;

1972 – 1981 წწ        თბილისის საშენ მასალათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი;
პოლიმერული მასალების ლაბორატორიის გამგე;

1969 – 1972 წწ . თბილისის საკონსტრუქტორო ბიურო; წამყვანი ინჟინერი, უფროსი
მეცნიერი თანამშრომელი;

1963 – 1965 წწ.             საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის
ინსტიტუტი; უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი;

მიღებული ჯილდოები : სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის, სსრკ მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის და
სსრკ სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის მიერ გამოეცხადა მადლობა სსრკ მეცნიერულ-
ტექნიკური პროგრესის კომპლექსური პროგრამის დამუშავებაში, აქტიური
მონაწილეობისათვის (ბრძ. # 146/653/260, 29.10.1984).

საერთაშორისო კონტაქტები :

აღიარება :

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: თბილისი, თამარ მეფის გამზ, 23, ბ. 24
კორპუსი : X

სართული : V

ოთახის N : 517

მობილური: 593 37 94 52

ქალაქის : 2 95 10 00

შიდა :

იმეილი : otarip@mail.ru


