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თანამდებობა: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების
ინსტიტუტი, აგრარული და კვების პროდუქტების
განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

დაბადების თარიღი: 01/01/51
მისამართი:ბათუმი, დ.თავდადებულის ქ. 3
ელ.ფოსტა:iamze.chkhartishvili@bsu.edu.ge
ტელ: 555 44 77 51
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი:ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (ტექნიკის
დოქტორი)
განათლების მიმართულება, დარგი:
1969 – 1974 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
ფაკულტეტი - საბუნებისმეტყველო , კვალიფიკაცია - ბიოლოგი
29.06.2005 - საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ს/კ
ინსტიტუტი.
სპეციალობა-05.18.07,”
ბიოტექნოლოგია"-ალკოჰოლიანი
და
უალკოჰოლო კვების პროდუქტების ტექნოლოგია.
დისერტაციის თემა: „მანდარინისა და ველურად მზარდი ნაყოფიდან ნატურალური
ახალი სახის პროდუქტების მიღების ტექნოლოგია“.
მინიჭებული კვალიფიკაცია-ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (ტექნიკის
დოქტორი). დიპლომის/სერტიფიკატის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი A-1
№004 860
სამეცნიერო ინტერესთა სფერო:მსოფლიოში შესრულებული სამეცნიერო კვლევის
შედეგების გაცნობა. სუბტროპიკული და სხვა მცენარეული ნედლეულიდან მაღალი
კვებითი და ბიოლოგიური ღირებულების მქონე-პრებიოტიკური ნივთიერებებით,
ბიოფლავანოიდებით,
ვიტამინებით
მდიდარი
ფუნქციონალური,
ჯანსაღი
პროდუქტების ტექნოლოგიების შემუშავება; არომატული კომპოზიციების,
ბალზამების, ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების რეცეპტურების შემუშავება
და პროდუქტების დამზადება. თანამედროვე მემბრანული ტექნოლოგიების
გამოყენება.
სამუშაო გამოცდილება:
2019-დან სსიპ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და
მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის, აგრარული და კვების პროდუქტების
ტექნოლოგიების განყოფილება- უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
2015-2019სსიპ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და
მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის, აგრარული და კვების პროდუქტების
ტექნოლოგიების განყოფილება- უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
2011-2015-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრის
მემბრანული და აგრარული ტექნოლოგიების მიმართულების სასოფლო-სამეურნეო
ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგიების განყოფილება -უფროსი მეცნიერი
თანამშრომელი.

2010-2011 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აგრარული
ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის -უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

2006-2010
-შოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტისსასოფლოსამეურნეოფაკულტეტისაგრარულიტექნოლოგიებისსამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი.კვებისპროდუქტებისუსაფრთხოებისადამიკრობილოგიისგანყოფილებაუფროსიმეცნიერ-თანამშრომელი.
2005-2010 -ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასოფლოსამეურნეო ფაკულტეტის აგრარული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის
პროდუქტების უსაფრთხოებისა და მიკრობიოლოგიის განყოფილება ტექნიკური ბიოქიმიის
ლაბორატორია- უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

2000-2005

-საქართველოს

აგრარული

ბიოტექნოლოგიებისა

და

მიკრობიოლოგიის

განყოფილებაში ტექნიკური ბიოქიმიის ლაბორატორიის- მეცნიერი თანამშრომელი.

1987-2000 -საქართველოს საკონსერვო მრეწველობის სამეცნიერო კვლევითი და სასწავლო
ინსტიტუტის ტექნიკური ბიოქიმიის ლაბორატორიის - მეცნიერი თანამშრომელი

1981-1987 -სუბტროპიკული ნაყოფის შენახვა გადამუშავების სრულიად საკავშირო
საკონსტრუქტორო

და

სამეცნიერო-კვლევითი

ინსტიტუტის

ტექნიკური

ბიოქიმიის

ლაბორატორია-უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

1982-1987- სუბტროპიკული ნაყოფის შენახვა-გადამუშავების სრულიად საკავშირო
საკონსტრუქტორო და სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერთანამშრომელი.
1976 -1982 - თბილისის კვების მრეწველობის ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალი,
უფროსი ლაბორანტი.
1975 – 1976 - ჩაისუბნის საშუალო სკოლა, ქიმია-ბიოლოგიის მასწავლებელი.
1971- 1972 -ბათუმის საკონდიტრო ფაბრიკა- კარამელის დამფასოებელი
1968-1969 -ჩაქვის ჩაის ფაბრიკა, ტრესტი „საქართველოს ჩაი“ - ლაბორანტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:
1.ი. ჩხარტიშვილი,გ. პაპუნიძე, ზ. მიქელაძე, ს. პაპუნიძე, ნ. სეიდიშვილი, დ. აბულაძე.
„მეორადი ნედლეული პროფილაქტიკური კვების პროდუქტების წარმოებისთვის“ აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი. შრომები. VI გვ. 24-30 ISSN
2449-2507. ბათუმი. 2020.
2.Seidishvili N. Papunidze S. Chkhartishvili I. Abuladze D. Bolkvadze Ts. It is important to provide
ecologically clean products. International Scientific “Chemical and technological aspects of
biopolymers”. Volume I Sokhumi State University IvaneJavakhishvili Tbilisi State University 2020.
20-21 Octomber.ISBN 978- 9941-26-769-1. P 216-220
3.ს. პაპუნიძე, გ. პაპუნიძე, ი. ჩხარტიშვილი, ზ. მიქელაძე, ნ. სეიდიშვილი ზოგიერთი
ქართული ღვინოს მინერალური შემადგენლობა.((Mineral element content of some Georgian
Vines )აგრარული მეცნიერების მაცნე Annals of Agrarian Science. საქართველო.
თბილისი.ISSN 1512-8887Elsevierhttps://www.journals.elsevier.com/annals-of-agrarinan-scienc
2019.
4.ი. ჩხარტიშვილი ს. პაპუნიძე, ნ. სეიდიშვილი, ზ. მიქელაძე. „ვიტამინიზირებული სიროფი
ფუნქციონალური კვების პროდუქტებისთვის“. საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“. №1(41) გვ81-84. თბილისი. ISSN 1512-2743
www.gaas.dsl.ge2019

5.ი. ჩხარტიშვილი, რ. გოცირიძე, დ. აბულაძე. ფორთოხლის წვენის სასმელი მემბრანული
პროცესების გამოყენებით. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
ჟურნალი „მოამბე“ ქუთაისი. ISSN: 2233-3711 2019.
6.ნ.სეიდიშვილი, ა.დევაძე, გ.პაპუნიძე, ი.ჩხარტიშვილი.ვარდისფერი კატარანტუსის აჭარის
სოფლის მეურნეობაში დანერგვის პერსპექტივები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონალური სამეცნიერო ცენტრი. შრომები
III. გვ.83-89. ბათუმი ISSN 2449- 2507. 2018.
7. ი.ჩხარტიშვილი,პაპუნიძე ს, სეიდიშვილი ნ. აჭარაში მევენახეობა-მეღვინეობის და ღვინის
ტურიზმის
განვითარების მნიშვნელოვანი პოტენციალი არსებობს. საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია- ’’მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში ისტორიული
ასპექტები და პერსპექტივები’’ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია,
25-27 ოქტომბერი, 2017 წელი, თბილისი.
8.Сеидишвили Н.Р,Чхартишвили И.Н, Кобахидзе М.А., Болквадзе Ц.И. “Полезные вещества
селекционного чая “.

Сборник материалов XII Международной научно-практической

конференции. - Качествопродукции технологий и образования. Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

«Магнитогорск,государственный

высшего

технический

образования.ISBN–978-5-9967-0948-9.

университет

им.

Г.И.

Носова.

Ст.63-66.

https://elibrary.ru/item.asp?id=26642350.2017.
9.Папунидзе С.Г., Багратиони Р.Ю., Сеидишвили Н.Р., Чхартишвили И.Н. Функциональные
нектары на основе тыквы. Сборник материаловXIIМеждународной научно-практической
конференции.«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
ISBN–978-5-9967-0948- 9 Ст.57-59. https://elibrary.ru/item.asp?id=26642350.2017
10.გოცირიძე რ., მხეიძე ნ., მხეიძე ს., მეგრელიძე მ., ჩხარტიშვილი ი.ბარომემბრანების
ოპტიმალური

პარამეტრების

დადგენით

მცენარეული

ექსტრაქტების

ფილტრაციის

ინტენსიობის გაზრდა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის
სერია. ტომი 1. გვ 66-70. თბილისი. 2017
11.რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე, ნ, მეგრელიძე, ი. ჩხარტიშვილი. „თერმო- და ქიმიურად
მდგრადი ბარომემბრანების სინთეზი და მათი მრავალჯერადი გამოყენება ბიოაქტიური
ნივთიერებების შემცველი ხსნარების ფილტრაციის პროცესში. საქართველოს ქიმიური
ჟურნალი. ტომი 16. №1 . გვ.54-60. თბილისი -2016.
12.ი. ჩხარტიშვილი, ნ. სეიდიშვილი, ს. პაპუნიძე გ. პაპუნიძე, ც. ბოლქვაძე„პრებიოტიკური
პროდუქტი ტოპინამბურიდან“.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემია, მოამბე № 2 (36) ISSN 1512- 2743. გვ. 124-127. თბილისი.2016.
13.
გ.პაპუნიძე,
ა.დევაძე,
ს.პაპუნიძე,
ი.ჩხარტიშვილი.
ეკოლოგიურადსუფთაპროდუქციისწარმოებისპერსპექტივებიმეციტრუსეობაში.საერთაშორი
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1. «Линия производства консервов», Авторское свидетельство № 1402331, 1988
2.«Заменитель меда и способ его получения» Авторское свидетельство № 1228334 ,
1986г
3.«Безалькогольный газированный напиток «Ароматный» Авторское свидетельство
№1396607 , 1988
4. «Способ получения концентрата для безалькогольного напитка» Авторское
свидетельство №1654998 , 1991
5 «Способ получения витамина Р» Авторское свидетельство №1686330 , 1991.
ადგილობრივი პატენტი:
1.”მანდარინისრბილობიანიწვენისმიღებისხერხი” პატენტიP3284ბ 2004.
საგრანტო პროექტები:
1.„აგროსერვისცენტრი“ა( ა )იპ: შრომითი ხელშეკრულება– ბიზნეს განვითარების
კონსულტანტი. 2014.
2.სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა: სასოფლო–სამეურნეო გაერთიანების საცდელ
სარეკლამო მოდელების ჩამოყალიბება და შემდგომში –შემდგომი დანერგვა
ორგანიზაცია. ძირითადი შემსრულებელი . 2013 .
3.-GNSF/STO7/8–271
პროექტი,,მწვანეჩაისენერგოდამზოგავიკომპლექსურიტექნოლოგიისდამუშავება.–ძირითადი
შემსრულებელი. 2008-2010 .
4. - FR/164/3-200/14პროექტის დასახელება-თხევადი კვების პროდუქტების
წარმოებაში მემბრანული ტექნოლოგიით მრავალჯერადად გამოყენებისთვის მემბრანების
რეგენერაციის და სარეგენერაციო ხსნარების ნორმატიულ- ტექნიკური
დოკუმენტაციისშემუშავება - ძირითადი შემსრულებელი. 2014-2017
N

აქტივობისდასახელება
სამეცნიეროგრანტები
შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი

1

2014-2017–FR/164/3 -200/14
სსიპშოთარუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონდისფუნდამენტალურიკვლევებისათვისსახელმ
წიფოსამეცნიეროგრანტის-თხევადი კვების პროდუქტებისწარმოებაში მემბრანული
ტექნოლოგიით მრავალჯერადად გამოყენებისთვის მემბრანების რეგენერაციის და
სარეგენერაციოხსნარების ნორმატიულ- ტექნიკური დოკუმენტაციის
შემუშავებაძირითადიშემსრულებელი

სხვაორგანიზაციისმიერდაფინანსებულისამეცნიეროგრანტი

2

2013
.
სახელმწიფომიზნობრივიპროგრამა:
„სასოფლო–
სამეურნეოგაერთიანებისსაცდელსარეკლამომოდელებისჩამოყალიბებადაშემდგომიდანერგვისორგ
ანიზაცია“. ძირითადიშემსრულებელი.აჭარისსოფლისმეურნეობისსამინისტრო.

მაღალიშეფასებისმქონე (მაქსიმალურიშეფასება 80% დამეტი) სამეცნიეროგრანტისპროექტები
3

2020 . ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითიპროექტი
პროექტისდასახელება:
არასტანდარტულიმანდარინისნაყოფისკომპლექსურიგამოყენებითინოვაციურიკვებისპროდუქტებ
ისტექნოლოგია - ძირითადი შემსრულებელი-85%.

4

2018.

-

სსიპშოთარუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონდისფუნდამენტალურიკვლევებისათვისსახელმ
წიფოსამეცნიეროგრანტებისკონკურსშიმონაწილეობადამაღალიშეფასებისმიღება.
„ტოპინამბურისტუბერებიდანპრებიოტიკურისაკვებიდანამატებისმიღებისტექნოლოგიურიპროცეს
ებისოპტიმიზაციაკოპმლექსურიმემბრანულიტექნოლოგიებისგამოყენებით“
ხელმძღვანელი.

(პროექტის

შიფრი

-

FR-18-9867;

სამეცნიერო
ქულა-

19,5;შეფასება90%).http://www.rustaveli.org.ge/res/docs/be388b8114091e995392d4ab0101a5ad64d8fbf1.pdf
5

2017.

-

სსიპშოთარუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონდისფუნდამენტალურიკვლევებისათვისსახელმ
წიფოსამეცნიეროგრანტებისკონკურსშიმონაწილეობადამაღალიშეფასებისმიღება.
„პრებიოტიკურისაკვებიდანამატებისმიღებისპროცესებისსრულყოფაკოპმლექსურიმემბრანულიტე
ქნოლოგიით“ - სამეცნიერო ხელმძღვანელი. (პროექტისშიფრი FR17_367; ქულა - 41; შეფასება 82%).https://rustaveli.org.ge/images/NEWS/FR2017-172_3.pdf
დასაფინანსებლადწარდგენილისამეცნიეროგრანტისპროექტები

2019.
6

-

სსიპშოთარუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონდისგამოყენებითიკვლევებისათვისსახელმწიფო
სამეცნიეროგრანტებისკონკურსშიპროექტისწარდგენა.
„კოოპერატიულ,
ფერმერულდაოჯახურმეურნეობებში,
ადგილობრივისუბტროპიკულინედლეულიდან
(არასტანდარტულიმანდარინი,

სუბტროპიკულიხურმა,

სნეკისჯგუფისპროდუქტებისწარმოებისტექნოლოგიებისშემუშავება“
(სარეგისტრაციოშიფრი AR-19-1425).

მანდარინისყვავილიდასხვას)
-

კოორდინატორი

სხვაგრანტები
7

2014.

-

სსიპსაქართველოსინოვაციებისდატექნოლოგიებისსააგენტოსმინიგრანტებისკონკურსშიმონაწილე
ობა.

პროექტი

„მანდარინის,

სუბტროპიკულიხურმის,

ფეიჰოას,

კივისნაყოფებისუნარჩენოგადამუშავებისტექნოლოგიებისდანერგვაკოოპერატივ

„ლეღვა“-

შიმცირესაწარმოოპირობებში“.

8

2014.

-

სსიპსაქართველოსინოვაციებისდატექნოლოგიებისსააგენტოსმინიგრანტებისკონკურსშიმონაწილე
ობა.

პროექტი

„მანდარინისყვავილისნექტარისდასასაქონლოსიროფისწარმოებისტექნოლოგიებისდანერგვასასოფ
ლო–სამეურნეოკოოპერატივ „ხუცუბან“–ში.
9

2013.
სსიპშოთარუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონდისფუნდამენტალურიკვლევებისათვისსახელმ
წიფოსამეცნიეროსაგრანტოკონკურსშიმონაწილეობა,

პროექტი

„კომპლექსურიპოლისაქარიდებისშესქელებულიექსტრაქტებიდადიეტურიკვებისმეცნიერულისაფ
უძვლები“ (პროექტისშიფრი FR/414/10-150/13; (სამეცნიეროხელმძღვანელი).
10 2013.

-

სსიპშოთარუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონდისგამოყენებითიკვლევებისათვისსახელმწიფო
სამეცნიეროსაგრანტოკონკურსშიმონაწილეობა, პროექტი„აჭარა-გურიის რეგიონში გავრცელებული
ჩხავერისგან
მაღალხარისხოვანი
ცქრიალა
ღვინოების
დამზადების
ტექნოლოგიები“(პროექტისშიფრი AR/76/10-150/13; გრანტისძირითადი შემსრულებელი.
მონოგრაფია
11

მონოგრაფიის ავტორი -მწვანეჩაის ენერგოდამზოგი კომპლექსური ტექნოლოგიის დამუშავება.
გამომცემლობა „ალიონი“ ISBN 978-99-41-435-188. 2013წ.
შემფასებელი და რეცენზენტი

12 სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,
ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სალომე ადეიშვილის სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრის
ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი ნაშრომის. 2017.
13 შემფასებელი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის მირანდა გორგილაძის წარდგენილი აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის
სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად დისერტაციის.ბათუმი 2013.
14 რეცენზენტი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და
საინჟინრო ტექნოლოგიების ფაკულტეტის აგროტექნლოგიისა და აგროინჟინერიის
დეპარტამენტის ნანი აროშიძის აგრარულ მეცნიერებაში დოქტორის აკადემიური ხარისხის

მოსაპოვებლად დისერტაციის. ბათუმი 2013.
15 რეცენზენტი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სპეციალობა 05.18.07.- ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგია
ლეილა ბედიანიძის სასურსათო ტექნოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად
წარდგენილი დისერტაციის.
16 რეცენზენტი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის ნონა ცენტერაძის სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად
წარდგენილი ნაშრომის. 2016.
17 რეცენზენტი -ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის

სალომე ბერძენიშვილის

აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრის

აკადემიური

ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი ნაშრომის. 2017.
18 რეცენზენტი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის ემილია ჩიკვაიძის სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად
წარდგენილი ნაშრომის. 2018.
სხვადასხვა ჯილდოები

19

CHTAB -2020 CERTIFICATE – This is to certify that I. N. Chkhartishvili– has participated in the
International Scientific Conference “ Chemical and Technological Aspects of Biopolymers” October 20-21,
2020, Tbilisi – Georgia on the topic . It is important to provide ecologically clean products”

20 სერთიფიკატი-MG_CG_03-საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია

„მევენახეობა-

ევროპის ქვეყნებში- ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“

მეღვინეობა

საქართველოს სოფლის

მეურნეობის აკადემია. 25-26 ოქტომბერი, 2017, თბილისი.
21 ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ-XIМеждународной научно-практической конференция „Качество
продукции технологий и образования“. Магнитогорский государственный технический университет
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სასწავლო
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MS Excel) Internet Explorer, Outlook EXPRESS.
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ინგლისური - ლექსიკონის დახმარებით
გერმანული - ლექსიკონის დახმარებით
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
Microsoft OfficeWord, Microsoft Office Excel,Microsoft OfficePowerPoint, Internet Explorer.

