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განათლება:  

• 1981-1986 წწ- საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის  ქიმიური    

ტექნოლოგიის ფაკულტეტი; 

სპეციალობა- ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის  

ტექნოლოგია; 

               კვალიფიკაცია:  ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი; 

 

• 1986-1989 წწ  -საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის  ქიმიური 

ტექნოლოგიის ფაკულტეტის  ასპირანტურა; 

               სპეციალობა- ორგანული ქიმია; 

               აკადემიური ხარისხი -     ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი  (დოქტორთან 

               გათანაბრებული); 

 

         სადისერტაციო თემის დასახელება,   

          ,,აზოსაღებრების და აზოპიგმენტების  სინთეზი კაჟმიწის ზედაპირზე’’ 

         დაცვის წელი:   1990 წ. 

         დიპლომის სერია/ნომერი:   XM  №023108;  

 

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: 

 

მემბრანების სინთეზი;  მემბრანული ტექნოლოგიური პროცესებისა და სხვადასხვა 

კონსტრუქციის მემბრანული აპარატების შემუშავება, გამოცდა და დანერგვა; 

ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდა, გამტკნარება, დაყოფა, კონცენტრირება; 

ზღვის წყლიდან მიკროელემენტების ამოღება; თხევადი პროდუქტების გაფილტვრა, 

კონცენტრირება და დაყოფა კომპლექსური მემბრანულ-სორბციული პროცესებით.  

მემბრანული, სორბციული და კომპლექსური მეთოდებით ბუნებრივი და ჩამდინარე 

წყლების გაწმენდა, გამტკნარება, ზღვის წყლიდან მიკროელემენტების ამოღება, 

სხვადასხვა ეკოლოგიურ და გარემოს დაცვით საკითხები.  
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  სამუშაო გამოცდილება: 

 

• 1991-2006 წწ-    აჭარის ჰიდრომეტეოროლოგიის  დეპარტამენტის გარემოს 

დაბინძურების მონიტორინგის განყოფილების უფროსი   სპეციალისტი; 

• 2003 -2006 წწ-  ბათუმის მემბრანული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტის  მეცნიერ- თანამშრომელი;   

• 2006-2009 წწ -   ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის  საინჟინრო- 

ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, უფროსი მასწავლებელი 

• 2007 -2011წწ - ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის საინჟინრო-

ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის      

ბარომემბრანული სინთეზის, ტექნოლოგიისა და აპარატურის განყოფილების 

უფროსი; 

• 2011 -2022 წწ  ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის აგრარული და  

მემბრანული ტექნოლოგიების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის 

მემბრანული ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი; 

• 2022 წწ -დან ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის აგრარული და  

მემბრანული ტექნოლოგიების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის 

დირექტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

   მონაწილეობა ტრენინგებში:  

 

•  ნატო-ს  პროგრამა ,,მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის’’ .  

              თბილისი. 30 ივნისი-4 ივლისი, 2008 წ. 

• აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური აღმავლობის  

ინიციატივა და ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის სემინარი:                  

,,ინტელექტუალური საკუთრების უფლება”.  ბათუმი. 26 ივნისი, 2011 წ. 

• უკრაინის ჯანმრთელობის სამინისტროს პრევენტული ტოქსიკოლოგიის, 

კვების და ქიმიური უსაფრთხოების სამეცნიერო ცენტრი. პრაქტიკულ სემინარი: 

,,SHIMADZU’’-ს ლაბორატორიული ანალიზური ხელსაწყოების გამოყენება“. 

სერთიფიკატი № 01897914    უკრაინა, კიევი. 27-28 სექტემბერი,2016 წ. 

• Certificate № 2017-3/23 მიხალ ბოლუდიანსკის აკადემიური საზოგადოების 

ტრენინგი: Advanced Training the Third International Scientific and Practice Conference 

“Ukraine-EU. Modern Technology, Business and Law” სლოვაკეთი-ავსტრია-უნგრეთი. 3-8 

აპრილი,2017წ. 

• ტრენინგი EBSCO-ს ბაზების და სერვისების გამოყენებაზე. ბათუმი. 2018 წ. 

• Certificate of participation in the 6th International Caucasian Symposium on Polymers 

and Advanced Materials (ICSP & AM) – Batumi, Georgia. 17-20 Jule, 2019. 



• Certificate of participation in the 5th International Caucasian Symposium on Polymers 

and Advanced Materials. – Tbilisi, Ivane Javakhishvili tbilisi State University, Georgia. 2-5 

Jule, 2017. 

• ტექინფორმის სერტიფიკატი სემინარში მონაწილეობისათვის „სამეცნიერო 

შრომების ხილვადობის და ხელმისაწვდომობის გაზრდა“. FAO AGRIS&AGROVOC, 25 

ივნისი, 2021.  

 

       უნივერსიტეტში ჩატარებული ლექციები, პრაქტიკული და ლაბორატორიული 

სამუშაოები  

• ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია   (საინჟინრო-ტექნოლოგიის 

ფაკულტეტი 2003-2006 წწ) 

• ნავთობქიმიური სინთეზის თეორიული საფუძვლები  (საინჟინრო- 

ტექნოლოგიის ფაკულტეტი 2003-2006 წწ) 

• გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (საინჟინრო- ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, 

ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა 2003-2006 წწ)  

• საწარმოო კატალიზი (საინჟინრო- ტექნოლოგიის ფაკულტეტი 2004-2006 წწ) 

• ანალიზური ქიმია ((II კურსის-ბიოლოგიის სპეციალობა 1992-1995 წწ) 

• სპეც.კურსი-ორგანული სინთეზი (IVკურსის-ქიმიის სპეციალობა1994-1995 წწ) 

• სადიპლომო ნაშრომი  ,,ზღვის წყლის გაჭუჭყიანების დონის განსაზღვრა 

ჰიდროქიმიური ანალიზის მიხედვით“. (ციური გელაძე,V კურსი-ქიმიის 

სპეციალობა 1995 წ) 

 

 

სამეცნიერო  ნაშრომები: 

 

 (2010-2021 წწ) 

 

1.  ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე, მ.ცაგარელი, ნ. მეფარიშვილი. ბუნებრივი კალიუმიანი 

სასუქების მიღების ტექნოლოგია. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო  სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომები.   გვ. 223-224, 

2010. 

2. რ. გოცირიძე, ნ.მხეიძე,  ს. მხეიძე, მ. ფიფაიშვილი. სასმელი წყლის გაუსნებოვნების  

საყოფაცხოვრებო მიკროფილტრაციული მოწყობილობა. აკაკი წერეთელის  

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი. საერთაშორისო  სამეცნიერო -პრაქტიკული 

კონფერენციის შრომები. გვ.342-343, 2010. 

3. Р.Гоциридзе, Н.Мхеидзе. С.Мхеидзе. М.Пипаишвили. Получение полимерных 

ультрафильтрационных мембран. Georgian Engineering  News  (GEN) , №1.  р 80-84, 

2010. 

4.  Гоциридзе Р.С.,Мхеидзе Н.П., Лория Л.И., Концелидзе Л.А.,Испирян А.Г. 

Исследование процесса одновременного получения  обессоленного-

концентрированного  растворов  сульфата  меди  на  электродиализаторе  в 



прямоточном и циркуляционном режимах. Georgian Engineering  News  (GEN) , №2 . 

р.106-108,  2010. 

5.   რ.გოცირიძე, ნ.მხეიძე,  ნ.ლეკიშვილი. +-ის იონის დაკონცენტრირება ზღვის 

წყლიდან ელექტროოსმოსური ფილტრაციის მეთოდით. ივანე ჯავახიშვილის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  საერთაშორისო კონფერენცია ,,სპეციფიკური 

თვისებების ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების, მეორადი ნედლეულის და 

ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე’’.   მოხსენებათა თეზისები გვ.71-73.2010.  

6. რ.გოცირიძე, ნ.მხეიძე,  ს. მხეიძე, მ. ფიფაიშვილი. მრავალჯერადი გამოყენების 

მიკროფილტრაციული აპარატის გამოყენება ღვინის ფილტრაციის პროცესისათვის. 

ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ბლაგოევგრადის 

ნეოფიტრილსკის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია: ,,სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია გლობალიზაციის პირობებში“. 

პროგრამა და აბსტრაქტი გვ 85. 2010. 

7. რ.გოცირიძე, ნ.მხეიძე,  ს.მხეიძე, მ. ფიფაიშვილი. თხევადი პროდუქტების 

დაკონცენტრირება კომბინირებული მემბრანული მეთოდით.  ბათუმის რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  და ბლაგოევგრადის ნეოფიტრილსკის 

უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,სოფლის 

მეურნეობის მოდერნიზაცია გლობალიზაციის პირობებში“.  პროგრამა და 

აბსტრაქტი.   გვ.85-86.  2010.                                                                                                                                       

8. ა. ცინცქილაძე, ნ.მხეიძე, ს.მხეიძე.  მემბრანული ტექნოლოგიები მზესუმზირის 

ნარჩენების გადამუშავების პროცესში. საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური 

კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“.საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. შრომები. გვ.68-71. 2010. 

9. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს.  მხეიძე. სასმელი წყლის მემბრანული ფილტრები. 

საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი 

განვითარება“.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. გვ. 66-68. 2010.  

10. ა. ცინცქილაძე, ნ.მხეიძე, ს.მხეიძე, რ.გოცირიძე. ,,რძის ნარჩენების  (შრატის)  

გამოყენების პერსპექტივები“. საერთაშორისო კონფერენცია: ,,მეორადი ნედლეულის 

და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის 

სამსახურში“.   ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შრომები. გვ. 64-66. 
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