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სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 28.03 1957
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 1989 მოსკოვის საგზაო საავტომობილო ინსტიტუტი, ასპირანტურა
 1980 ქუთაისის პოლიტექნიკური ფალულტეტი, ინჯინერ
მექანიკოსი

 2016ასოცირებული პროფესორი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი..საინჟინრო, ,ტექნიკური ფაკულტეტი. მშენებლობის
მიმართულება
 2016 ევპორასთან სამეზოპლო პოლიტიკის ENPARD–ის პროგრამის
ექსპერტი.
 2012 მშენებელთა ასოციაცია, ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი.
 2012 საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარე
 2011 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური
რუსული

A2

B1

B2

C1

C2

X
X
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კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook . ), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP),. სხვა პროგრამები: Picasa.Corel,
Photoshop, MS Visio, avtoCad, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera,
Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
სულ 17
1.М.Бараташвили. Определеные вляющих факторов на режимы работы
машины и их значение для разрушения поверхностных слоев
асфальтобетонных покрытий. ″Georgian scientific news. ″ International
scientific journa. №4.2009
2..მ.ბარათაშვილი. საავტომობილო გზების დაგეგმარებისას ავტომატური
სისტემების გამოყენების შესაძლებლობები, სამეცნიერო რეფერირებული
ჟურნალი. ″მეცნიერება და ტექნოლოგიები″. 2012. №4–6
3.მ.ბარათაშვილი. რენტაბელობის გათვალისწინებით
ასფალტბეტონის საფარის აღდგენის მეთოდის შერჩევის
შესაძლებლობები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ″ხანძთა″.
2012.6(11)
4.მ.ბარათაშვილი.საავტომობილო გზის პროექტირება, ოპტიმალური
ვარიანტის შერჩევის შესაძლებლობები. პერიოდული სამეცნიერო
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ″ხანძთა″. 2013.8(13)
5.მ.ბარათაშვილი.საავტომობილო გზის ცალკეული ელემენტის
პროექტირების თავისებურებები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი
″ხანძთა″. 2014.9(14)

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
სულ 18
1მ.ბარათაშვილი.ასფალტბეტონის საფარის აღდგენა და ენერგიის
დაზოგვის შესაძლებლობები. მე–2 საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია. ენერგეტიკა: ″რეგიონალური პრობლემები და განვითარების
პერსპექტივები″. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013
მაისი.
2..მ.ბარათაშვილი.საავტომობილო გზების მშენებლობის და
ექსპლუატაციის სტადიაზე ენერგო დანახარჯები და მათი შემცირების
გზები.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ″მდგარადი ენერგეტიკა:
გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები″. აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015 ივნისი.
3..მ.ბარათაშვილი.საავტომობილო გზის სატრანსპორტო დერეფნის
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მოწყობის ეკოლოგიური ასპექტები.საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია. ″მდგარადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების
პერსპექტივები″. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015
ივნისი.
.4.მ.ბარათაშვილი. ნ ღინტიბიძე. ფერდობების ეროზიისაგან დამცავი და

სტრუქტურის აღმგდგენი გეოტექსტილის მასალების შექმნა მეორადი PET
ნედლეულისაგან. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.
ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების
პერსპექტივები. ქუთაისი.2016
5.მ.ბარათაშვილი. ა.გრძელიშვილი. შენობების ენერგოეფექტურობის
ამაღლების სესაძლებლობები. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია. ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების
პერსპექტივები. ქუთაისი.2016

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
1.certifikate of attendance. Has attended the international Labour
organizacions `strart and improver Your Business (SIYB) trening of
treners. Kutaisi 2007
2.certifikate of SIYB Treners Competence. Is gualified to praqtike all
funktion as a SIYB trener under the framevotk of the international
Labour Organizations `strat and improve Your Bussiness (SIYB)
programe. TURIN2008
3.″საბუნებისმეტყველო საგნების სასწავლო–ლაბორატორიული
მოწყობილობების მოდერნიზაცია″. მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრი.PHYWE excellence in science2009
4.The Network of institutes and Schools of Public Administration in Centre and
Eastern Europe and The national Associacition of Local Authorities of Georgia,
″Managing public investments on municipal level in Ceorgia″2014
5.Certificate of attendance, Businens plainning, Organizational Development
ACDA europee Aid / 136454/DH/Ser/ge 2016

პროექტები / გრანტები

1. შოთა

რუსთაველის

ეროვნული

სამეცნიერო

ფონდი.″

ზოლურად
სახნავ
სათესი
და
მცენარეთა
მოვლის
კომბინირებული მანქანის შემუშავება და წარმოებაში
დანერგვა″

№212264

კონკურსი

″იდეიდან

ბაზრისაკენ″პროექტის ხელმძღვანელი. არ დაფინანსდა 2013

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.″ნიადაგის
მინიმალური დამუშავების, მცენარეთა მოვლის და მოსავლის
ამღები
სასოფლო–სამეურნეო
მანქანათა
კომპლექსის
შემუშავება, თეორიული კვლევა და დანერგვა. 65/10–140/13.
შემსრულებელი.2013
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3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.Possibilities
to Improve the Building Energy Efficiency by Usage of Plastic
Waste

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)
ჯილდოები / სტიპენდიები

ეროვნული აკადემია
ჟურნალი მიწის მესაკუთრე სადერაქციო საბწოს ხელმძღვანელი
2003–2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია
გაეროს
შრომის
საერთაშორის
ოორგანიზაციის ტრენერი.
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