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საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში) 

1. 2020 წ. CARYS-19-615 ფუნქციური საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია, მსოფლიო ბანკი, სსიპ –1. 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ძირითადი პერსონალი. 

2. 2020 წ. გაეროს განვითარების პროგრამა(UNDP), ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი (BBI) (მეწარმეობის2. 

განვითარება), გასტრონომიული ტურიზმი - პროექტის ხელმძღვანელი; 

3. 2020 წ. ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი (მეწარმეობის განვითარება), პროექტის ხელმძღვანელი;3. 

4. 2018 – 2020 წწ, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, პროექტის ხელმძღვანელი (მეწარმეობის4. 

განვითარება); 

5. 2018 წ. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო5. 

კვლევითი პროექტი. „აჭარაში გავრცელებული ზოგიერთ ხეხილოვან მცენარეთა ნაყოფის ქიმიური 

შედგენილობის შესწავლა და მათი პასპორტიზაცია“. ძირითადი პერსონალი 

6. 2018 წ. „აჭარული სამზარეულოს პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივი ტრადიციული 

კერძებისა6. 

და მათი ინგრედიენტების ქიმიური კვლევა ანალიზის თანამედროვე ინსტრუმენტული მეთოდებით “ 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი. ძირითადი პერსონალი 

7. 2017 წ, სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო7. 

კვლევითი პროექტი. აჭარაში ინტროდუცირებული და ზოგიერთი ენდემური მცენარეების ნაყოფის 

გადამუშავების დროს ბიოაქტიური ნაერთების ცვლილებები, ძირითლი პერსონალი 

8. 2016-18 წ, სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,  „საქართველოში წარმოებული. 

თაფლისა და ღვინის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა მაღალი წნევის სითხური 

ქრომატოგრაფირებით, ადგილმდებარეობის და სახეობრივი პასპორტიზაციის წესების დასადგენად“ 

პროექტი-216816,  ძირითდი შემსრულებელი 

9. 2016 – 2017 წწ, სსიპ „მეწარმეობის განვითარების სააგენტო“ პროექტის ხელმძღვანელი9. 

(მეწარმეობის განვითარება); 

10. 2016 წ. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო10. 

კვლევითი პროექტი.  აჭარის აბორიგენული და ინტროდუცირებული მცენარეების ბიოაქტიური 

ნაერთების შესწავლა; ძირითალი პერსონალი 

11. 2015-17 წ, სსიპ შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, დასავლეთ საქართველოში11. 

გავრცელებული კივის, ფეიჰოას, მოცვის და სხვა  კენკროვნების ნაყოფის ქიმიური შედგენილობის 

შესწავლა მოკრეფის, შენახვის და შეფუთვის ოპტიმალური წესების დასადგენად  საგრანტო 

ხელშეკრულება FR/335/10-160/14,  პროექტის ხელმძღვანელი 

12. 2009-2011წ. შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. “დასავლეთ საქართველოში12. 

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით მდიდარი ნედლეულის შესწავლა და მათგან პროდუქტების 

მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება”  გრანტი  GNSF/ST08/8-513, ძირითადი პერსონალი 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში): 

1. "ონლაინ პლატფორმის გამოყენება სასწავლო პროცესში" ტრენინგი - ინოვაციური განათლრბის1. 

ცენტრი - 2021, 4 თებერვალი; 

2. "კომპენტენციებზე დაფუძნებული შეფასება პროფესიულ განათლებაში" ტრენინგი - ინოვაციური2. 

განათლრბის ცენტრი - 2021, 5 თებერვალი; (ხანგრძლივობა 9 საათი); 

3. "როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისათვის" ტრენინგი - ინოვაციური 

განათლრბის ცენტრი - 2021, 29 იანვარი; (ხანგრძლივობა 8 საათი); 

4. "სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება ონლაინ სწავლების დროს" ტრენინგი - 

ინოვაციურიგანათლრბის ცენტრი - 2021 წელი, 24 დეკემბერი; (ხანგრძლივობა 4 საათი); 



5. "საგრანტო განაცხადის წერა - სტრატეგია და ტექნიკები" ტრენინგი - ინოვაციური განათლრბისცენტრი 

- 2021 წელი, 5-6 მარტი;  

6. ექსპრეს კურსი "პოზიტიური უარის ძალა" მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო 

სასწავლოუნივერსიტეტი, 20.01.2021 - 23.01.2021 

7. 2020 წ, სურსათის უვნებლობის საკონსულტაციო  ცენტრი / Food Safety Consulting Center,„სურსათის 

უვნებლობა“ ტრენინგი;, 

8. 2020 წ. USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა, თეორიულ-პრაქტიკული 

ტრენინგი(კახეთი), „ღვინისა და ღვინის ტურიზმი“. 
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