სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივიე რესურსების შემსწავლელი
ცენტრი

ფირცხალავა რუსუდანი
დაბადების თარიღი:
ოჯახური მდგომარეობა:
განყოფილება

13 აპრილი, 1960 წელი
დაოჯახებული არა ვარ
ა(ა)იპ სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი
ცენტრის მიწის, წყლის და ტყის რესურსების, მათი გამოყენების და ეკოლოგიის განყოფილება

თანამდებობა:
განათლება :

მეცნიერი თანამშრომელი
1.

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი
(1982წ.);

(უმაღლესი სასწავლებლები)

2.

საჯარო სამსახურის ენების სასწავლო ცენტრის ინგლისური ენის კურსი (1999წ.);

3.

სსიპ საქართველოს კემბრიჯ-ცენტრის ინგლისური ენის სწავლების კურსები (2013წ.) –
The Intermediate-The Advanced levels).

კვალიფიკაცია:

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი,

არაორგანულ

ნივთიერებათა

ტექნოლოგი

სამეცნიერო

ტექნიკური ლიტერატურის მთარგმნელი (ინგლისური ენა),
პუბლიკაციები:

20 - სამეცნიერო შრომა, მ.შ. 8 მონოგრაფია (ვარ თანაავტორი) და 4- სამეცნიერო სტატია
თანაავტორებთან ერთად

კვლევის სფერო :
სამუშაო გამოცდილება :

მიწის რესურსები; წყლის რესურსები
2011 წ.–დღემდე

- ა(ა)იპ საქართველოს

საწარმოო ძალებისა და
ტყის

რესურსების,

ტექნიკური

უნივერსიტეტის

საქართველოს

ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის მიწის, წყლის და

მათი

გამოყენების

და

ეკოლოგიის

განყოფილების

ძალებისა და

ბუნებრივი

მეცნიერი

თანამშრომელი
2006-2011 წწ. - სსიპ საქართველოს საწარმოო
შემსწავლელი

ცენტრის

მიწის,

წყლის

და

ტყის

რესურსების,

მათი

რესურსების
გამოყენების

განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი
2002-2004 წწ. - განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების
დეპარტამენტის წიაღისეულის მოპოვებისა და რაციონალური გამოყენების სამმართველოს
მთავარი სპეციალისტი

1994-2002 წწ. -საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების
დეპარტამენტის წიაღისეულის მოპოვებისა და რაციონალური გამოყენების სამმართველოს
წამყვანი სპეციალისტი
1993-1994

წწ.

-ტექინფორმის

(ტექნიკურ

ინფორმაციათა

და

ტექნიკურ-ეკონომიკურ

გამოკვლევათა სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი) მრეწველობის დარგში ინფორმაციის
ანალიზისა და ტექნიკურ-ეკონომიკურ გამოკვლევათა განყოფილების II კატეგორიის
ინჟინერი
1984-1993 წწ. - ს/გ "სამთო ქიმიის" ქარხანა "კრისტალო ტექნიკის" მონოკრისტალების ზრდის
უბნის ინჟინერ-ქიმიკოსი, უფროსი ინჟინერი, საწარმოო უბნის ოსტატი, საწარმოო უბნის
უფროსი
1982-1984 წწ. - ს/გ "სამთო ქიმიის" აქტივაციური ანალიზის ლაბორატორიის ლაბორანტი
1977-1978 წწ. - "სამთო მექანიკის" ინსტიტუტის პრეპარატორი
სხვა საქმიანობა:
ა(ა)იპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

საქართველოს საწარმოო ძალებისა და

ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის სწავლული მდივანი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი:
კორპუსი :

კოსტავას ქ. 69
X

სართული :

V

ოთახის N :

518

მობილური:
ქალაქის :
შიდა :
იმეილი :

599 469307
2 22 4629
68-03
rusikopirtskhalava@yahoo.com

