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

ლომსაძე ზურაბი
დაბადების თარიღი:
ოჯახური მდგომარეობა:

24 აგვისტო 1964 წელი
დაოჯახებული

განყოფილება

_

თანამდებობა:

სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის
დირექტორი
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

სამეცნიერო ხარისხი:
განათლება :
(უმაღლესი სასწავლებლები)

1. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
იურიდიული ფაკულტეტი. წარჩინებით (2002 წ.);
2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მაძიებელი. მიენიჭა ტექნიკის
მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი (1999 წ.);
3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, იუნესკო-ს განათლების ფონდი,
ეკონომიკისა და საქმიანი ურთიერთობების ფაკულტეტი (1995 წ.);
4. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ასპირანტურა; მიენიჭა
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (1992 წ.);
5. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საზოგადოებრივ პროფესიათა
ფაკულტეტი; წარჩინებით (1985 წ.);
6. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიული ფაკულტეტი,
წარჩინებით (1986 წ.).

კვალიფიკაცია:
პუბლიკაციები:
კვლევის სფერო :
სამუშაო გამოცდილება :

ინჟინერ მეტალურგი, სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის მთარგმნელი (ინგლისური
ენა), მენეჯერი, იურისტი
4 - სახელმძღვანელო, 19 - სამეცნიერო სტატია, 8 - მოხსენება კონფერენციაზე, 12 - გამოგონება
ლითონების წნევით დამუშავების პროცესები და მანქანები

2011 წ.–დღემდე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

საქართველოს

საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი სპეციალისტიდან – დირექტორობამდე;

2008 – 2009 წ.წ.

ა(ა)იპ ლიდერთა სკოლა, აღმასრულებელი დირექტორი ;

2006 – 2010 წ.

სსიპ საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი

რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, იურისტი;
2004 წ. – დღემდე

ადვოკატი;

2003–2006 წ.წ.

სს ჰოლდინგური კომპანია საქსამთომეტალურგია სალიკვიდა-

ციო კომისიის თავმჯდომარე;
2002 – 2009 წ.წ.

საქართველოს პატენტრწმუნებულის თან აშემწე;

1995-2002 წ.წ.

სს ჰოლდინგური კომპანია საქსამთომეტალურგია, ინჟინრი-

დან – ვიცე-პრეზიდენტობამდე;
1994 წ.

აშშ-ს საგანმანათლებო ორგანიზაცია AACTR ACCELS (American Co-

uncil for Collaboration in Education and Language Study), პროგრამის ასისტენტი;
1986 წ.– დღემდე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტაჟიორ-მკვლევა-

რიდან სრულ პროფესორობამდე.
მიღებული ჯილდოები :

ღირსების მედალი 1999 წ., ღირსების ორდენი 2013 წ.
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