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პერსონალურიინფორმაცია 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

სახელი, გვარი: 
 

ნანი ფხაკაძე 

დაბადების თარიღი:    1950.24.04 
მოქალაქეობა:  საქართველოს მოქალაქე 
მისამართი: იოსელიანის  ქ.№2, ბინა 18 
ტელეფონი: 599333315; 2333315 
ელ.ფოსტა: nanipkhakadze50@gmail.com 

 

პროფესიული მოვაწეობა 
 
სამეცნ./აკად.ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 
საუშაო ადგილი/ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
დაწესებულების მისამართი: ქ.თბილისი, კოსტავას 68 
თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი 
  
 

განათლება 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1967-1972  წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,სამთო  

ფაკულტეტი. სპეციალობა-მარგი წიაღისეულის 
გამდიდრება. კვალიფიკაცია-ინჟინერ ტექნოლოგი 
 

 
სამუშაო გამოცდილება 

წლები დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა 
1972.10.23-1975 კავასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი - უმცროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი 
1975-1993 ს/გ  „საქსამთოქიმმრეწვი’’ - უმცრისი მეცნიერ თანამშრომელი 
1993-1994 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი -  უფროსი ლაბორანტი 
1994 - 2002 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი -  უფროსი მასწავლებელი 
2002 - 2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი -  დოცენტი 



 
მეცნიერული მიღწევები 

პუბლიკაციები: 
  

დასახელება 
რაოდენობა 

2007  
წლის ჩათვლით 

2008-2017 
წლები 

სამეცნიეროსტატიები 20 16 
სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვასასწავლო-

მეთოდურისაშუალებებიდალიტერატურა 
 5 

კონფერენციებში (კონგრესებში,სიმპოზიუმებში) მონაწილეობა 6  

 
სხვა აქტივობები 

დასახელება ინფორმაცია აღნიშვნა 

კონფერენციების საორგანიზაციო 
კომიტეტის წევრობა 

1. საერთაშორისო კონფერენცია  „მსუბუქი მრეწველობის 
პრობლემები“. 1999.29-30/10  
2. საერთაშორისო კონფერენცია  „მსუბუქი მრეწველობის 
პრობლემები“. 2003.14-15/10 
3. საერთაშორისო კონფერენცია  „ახალი  ტექნოლოგიები 
თანამდროვე მრეწველობაში“. 2010.29-30/04 

 

კვალიფიკაციის ამაღლება (ტრეი–
ნინგები, ვორქ-შოფები და სხვა) 

სერტიფიკატი - სტუ -ს, აიოვას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი (აშშ), სათემო კოლეჯი საერთაშორისო 
განვითარებისათვის ინქ (აშშ) - ტრეინინგი“სწავლების 
თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი“. 

2009 წ. 
 

 
ენების ცოდნა 
ქართული მშობლიური 
რუსული კარგად 
ინგლისური საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით 

 
კომპიუტერთან მუშაობის უნარები 
Windows Office, Internet, Powerpoint, Internet, E-mail 
 

პედაგოგიური საქმიანობა 
  

ბაკალავრიატი   (სასწავლო კურს(ებ)ი)                                                          სასწავლო წელი 

სამრეწველო ნაწარმის დარგობრივი მასალათმცოდნეობა 2013 – 2017 
სამკერვალო ნაწარმის მასალათმცოდნეობის საფუძვლები 2013 - 2016 
სამკერვალო ნაწარმის მასალათმცოდნეობა 2013 - 2016 
სამკერვალო ნაწარმის საკერავი მანქანები 2015 – 2016 
სამკერვალო ნაწარმის ტექნოლოგია 2015  - 2016 

2006 -2009 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი 
2009 -2013 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ასისტენტ პროფესორი 
2013 - 2017 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სატრანსპორტო და 

მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი. ასოცირებული პროფესორი 
2017- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და 

დიზაინის ფაკულტეტი. ასოცირებული პროფესორი 



სამრეწველო ნაწარმის მოდელირება 2015 -  2016 
ქურქ-ბეწვეულის საქონელთმცოდნეობა 2016 - 2017 
სამოსის ჰიგიენა 2016 – 2017 
კოსტიუმების ისტორია 2016 – 2017 
ტყავის ნაწარმის მოდელირება 2016 – 2017 
ქართული ხალხური რეწვა 2016 - 2017 

  

მაგისტრატურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)  

მსუბუქი მრწველობის ნაწარმის მასალათმცოდნეობა 2014 -2015 

მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმის დამუშავების ტექნოლოგია 2014 – 2015 
 მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმში გამოყენებული ახალი მასალები 2015 -  2016 

  

დოქტორანტურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)  

  
  
  

სულ პედაგოგიური სტაჟი (ლექციების, სემინარების, პრაქტიკული და ლაბორატორიული და სხვა 
მეცადინეობების ჩატარება) სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ უსდ-ში, წელი 

1992  - 2018 წწ 

 
ინტერესების სფერო 
ხელოვნება, ხალხური რეწვა, 
ტურიზმი. 

 

 
დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
სხვააქტივობა, მიღწევა, 
კვალიფიკაცია, 
გამოცდილებადადამსახურება 

1. პროგრამა საკანდიდატო გამოცდის დისციპლინაში „ტყავის 
ნაკეთობათა ტექნოლოგიაში“. 

1999წ. 

 
2. პროგრამა „სამკერვალო ნაწარმის მხატვრული გაფორმების 
დისციპლინისათვის“, სპეციალობაში: სამკერვალო ნაწარმის 
მოდელირება და ტექნოლოგია (280800) 

2004 წ.  
 

3. პროგრამა სამკერვალო ნაწარმის მასალათმცოდნეობის 
დისციპლინისათვის სპეციალობაში: სამკერვალო ნაწარმის 
მოდელირება და ტექნოლოგია. 

2004 წ. 

4. რეცენზია სადისერტაციო ნაშრომისათვის „მოდის განვითარების 
ისტორია და ცალკეული ეტაპების ანალიზი მოდის 
პროგნოზირებისათვის“ (უაკ 519.95).  

2004წ. 

5. სერტიფიკატი - „ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების“  
სახელმძღვანელოს შექმნისათვის 

2015 წ. 

6. რეცენზია ლექციების კურსისათვის „ნაწარმის მარკეტინგი და 
რეკლამირება (PR, ბრენდინგი, სპონსორინგი, ფანდრაიზინგი)“ (უაკ. 
659.4) 

2016წ. 

7. რეცენზია ლექციების კურსისათვის „დარგის ნაკეთობათა 
ხარისხისა და კონკურენტუნარიანობის მართვა“ (უაკ. 658.362) 

2016 წ. 

 
 
ოჯახური მდგომარეობა 

შვილები: 
მანანასტურუა - თბილისის მერია. 
ვანოსტურუა - “VD KAPITAL” 
 

ჰობი 



ძერწვა, ხელსაქმე. 


