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№ 
 

კონკურსის შედეგი 
 

საკონკურსო თანამდებობა 

1 2 3 
1 ნუგზარ ჭიღლაძე მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა 

დამუშავებისა და კომპლექსური მექანიზაციის 
განყოფილების საბადოთა დამუშავების ლაბორატორიის 

სპეციალისტი 
(1 ადგილი) 

2 რუსუდან მაისურაძე მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა 
დამუშავებისა და კომპლექსური მექანიზაციის 

განყოფილების კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორიის 
ინჟინერი 

(1 ადგილი) 
3 ანტონ აფციაური აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების ფეთქებადი 

მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების 
ლაბორატორიის ტექნიკოსი 

(1 ადგილი) 
4 მანანა თუთბერიძე აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების 

მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიის ინჟინერი 
(1 ადგილი) 

5 დიმიტრი ტატიშვილი აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების აფეთქებისგან 
დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორიის ტექნიკოსი 

(1 ადგილი) 
6 მირიან ჩუბუნიძე ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების 

განყოფილების სპეციალისტი 
(1 ადგილი) 

7 დალი მშვილდაძე ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების 
განყოფილების ინჟინერი 

(1 ადგილი) 
8 ელენე გვაზავა ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების 

განყოფილების ინჟინერი 
(1 ადგილი) 



 

 

9 გენადი ასანიძე მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის 
ზეინკალი 

(2 ადგილი) 10 ალექსანდრე დემეტრაშვილი 

11 მიხეილ კინწურაშვილი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის 
ქსელის ადმინისტრატორი 

(1 ადგილი) 
12 გოჩა გელაშვილი საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო 

ცენტრის პროექტების მთავარი ინჟინერი 
(1 ადგილი) 

13 ნოდარ მუმლაძე საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო 
ცენტრის კონსტრუქტორი 

(2 ადგილი) 
14 დავით რამიშვილი 

15 ომარ ლანჩავა საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო 
ცენტრის მთავარი სპეციალისტი 

16 ირაკლი ერქომაიშვილი საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო 
ცენტრის მთავარი სპეციალისტი 

(1 ადგილი) 
17 ზურაბ სიჭინავა საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო 

ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი 
(1 ადგილი) 

18 ნუკრი სამხარაძე საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო 
ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი 

(1 ადგილი) 
19 დავით სართანია საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო 

ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი 
(1 ადგილი) 

20 დავით კოსტავა საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო 
ცენტრის უფროსი სპეციალისტი 

(1 ადგილი) 
21 სოფიო ყვავაძე საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო 

ცენტრის წამყვანი იჟინერი 
(1 ადგილი) 

22 მარიამ ორჯონიკიძე საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო 
ცენტრის სპეციალისტი 

(2 ადგილი) 
23 ნიკა ქარჩავა 

24 ვერ გამოვლინდა 
გამარჯვებული 

საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო 
ცენტრის არქიტექტორი 

(1 ადგილი) 


