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№ სტრუქტურული ერთეულის და თანამდებობის 

დასახელება 
კონკურსის შედეგი 

 ადმინისტრაცია  
1 მთავარი ინჟინერი რობერტ სამადაშვილი 

2 სამეცნიერო პროგრამების მენეჯერი დავით ხომერიკი 
3 საქმეთა მმართველი, საიდუმლო საქმისმწარმოებელი ვერიჩკა მაჭარაშვილი 
4 რეფერენტი-შესყიდვების კოორდინატორი ნინო ბექაური 
 საფინანსო სამსახური  
5 საფინანსო სამსახური უფროსი - მთავარი ბუღალტერი ნანა ზაქროშვილი 
6 ბუღალტერი მარიამ ირემაძე 
7 ბუღალტერი თამარ შამუგია 
8 ინჟინერ-ეკონომისტი თემურ გოდოლაძე 
 მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა 

დამუშავების და კომპლექსური მექანიზაციის 
განყოფილების მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის 
ლაბორატორია 

 

9 ინჟინერი  
 მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა 

დამუშავების და კომპლექსური მექანიზაციის 
განყოფილების საბადოთა დამუშავების ლაბორატორია 

 

0 ტექნიკოსი ლეილა ღლიღვაშვილი 
 მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა 

დამუშავების და კომპლექსური მექანიზაციის 
განყოფილების კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია 

 

11 ინჟინერი თამარ კობიძე 
12 ინჟინერი რუსუდან მაისურაძე 
 აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების  ფეთქებადი 

მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების 
ლაბორატორია 

 

13 ინჟინერი ნინო აბესაძე 
14 ინჟინერი გიორგი თხელიძე 
 აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების  

მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია 
 

15 ტექნიკოსი ავთანდილ დგებუაძე 
16 ტექნიკოსი მანანა თუთბერიძე 
 აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების  აფეთქებისგან 

დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორია 
 

17 ინჟინერი კობა ასაბაშვილი 
18 ინჟინერი ზურაბ მალვენიშვილი 
19 ინჟინერი გივი ჯაფარიძე 
 ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის 

კონტროლის განყოფილება 
 



20 კონსულტანტი ფელიკს ბეჟანოვი 
21 სპეციალისტი ბადრი გოცაძე 
22 სპეციალისტი ნებული სარჯველაძე 
23 სპეციალისტი თეიმურაზ რუხაძე 
24 ინჟინერი იოსებ გოგოლაური 
25 ინჟინერი იაშა ქათამაძე 
26 ტექნიკოსი ლაშა ტყემალაძე 
 ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების 

განყოფილება 
 

27 სპეციალისტი-ქიმიკოსი ირმა სამხარაძე 
28 სპეციალისტ-ქიმიკოსი ნინო მაისურაძე 
29 სპეციალისტ-ქიმიკოსი ასმათ შეყილაძე 
30 სპეციალისტ-ქიმიკოსი დალი მშვილდაძე 
31 ინჟინერი ნუკრი სამხარაძე 
 ინჟინერი ნინო ადეიშვილი 
32 ინჟინერი მირიან ჩუბუნიძე 
33 ინჟინერი ნიკოლოზ გელაშვილი 
34 ინჟინერი ოთარ კავთელაშვილი 
35 ტექნიკოსი გელა ჩქარეული 
36 ტექნიკოსი მამუკა ბაღნაშვილი 
37 ტექნიკოსი გამარჯვებული ვერ 

გამოვლინდა 
 დამხმარე პერსონალი  
38 შრომითი რესურსების სპეციალისტი ეთერ ბილანიშვილი 
39 იურისტი გიორგი ქართველიშვილი 
40 სამეცნიერო პროგრამების კოორდინატორი თამარ ჯაჯანიძე 
41 სამეცნიერო პროგრამების კოორდინატორი ოლღა ჩუდაკოვა 
42 ბიბლიოთეკარი მედეია კვანტრე 
43 ბიბლიოთეკარი ნინა აბზიანიძე 
44 კომპიუტერული ქსელის ოპერატორი მიხეილ კინწურაშვილი 
45 საწყობის გამგე-მნე ნიკოლოზ ელიზბარაშვილი 
46 უსაფრთხოების ტექნიკის ინჟინერი ალბერტ კასრაძე 
47 ზეინკალი ბიძინა ინაძე 
48 ენერგეტიკოსი ომარ სამხარაძე 
49 სანტექნიკოსი ნიკოლოზ მოძღვრიშვილი 
50 დამლაგებელი ნატალია ქიტიაშვილი 
51 დამლაგებელი მარინა აბდულაევა 
52 დამლაგებელი ნინო დობაძიშვილი 
53 დამლაგებელი ჯუანშერ შუკაკიძე 
54 დარაჯი თეიმურაზ დარისპანაშვილი 
55 დარაჯი ირაკლი დარისპანაშვილი 
56 დარაჯი გოჩა მანუჩარაშვილი 
57 მძღოლი ნოდარ ბერუაშვილი 

 


