პროფესიული ბიოგრაფია (CV)*

1. სახელი, გვარი ნანა ბოლაშვილი
2. განათლება უმაღლესი
წლები

უმაღლესი სასწავლებლის
დასახელება

სპეციალობა

აკადემიური ხარისხი

1

1992-1996

საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის ასპირანტურა

ჰიდროლოგია,
წყლის რესურსები,
ჰიდროქიმია

გეოგრაფიის მეცნიერებთა
კანდიდატი

2

1984-1989

ივანე ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ჰიდროლოგია

ინჟინერ–ჰიდროლოგი

3

1985–1987

ილია ჭავჭავაძის სახ.თბილისის
უცხო ენათა ინსტიტუტი

ინგლისური ენა

ინგლისური ენის
ფილოლოგი

3. ტრენინგები
წლები

კურსის დასახელება

ჩატარების ადგილი

1

2000

სატელიტური მეტეოროლოგია

ჩინეთი

2

1998

ამინდის მოდელირება

ისრაელი

4. სამუშაო გამოცდილება
წლები

თანამდებობა

დეპარტამენტის/განყო

ორგანიზაციის დასახელება

ფილების დასახელება
1

2007დღემდე

დირექტორი

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ვახუშტი ბაგრატიონის
გეოგრაფიის ინსტიტუტი

2

2014დღემდე

კონსულტანტი

გეოგრაფია

შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი

3

20132016

საპრეტენზიო კომისიის
წევრი

გეოგრაფია

შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი

4

20062016

ეროვნული
გამოცდების/მასწავლებლ

გეოგრაფია

შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი

ების ატესტაციის
ნამუშევრების
შემფასებელი
5

20032007

მასწავლებელი

გეოგრაფია

„ბრითიშ ქონექშენის“ კერძო
სკოლა "აკადემიური"

6

20062007

დირექტორის მოადგილე

სსიპ ვახუშტი ბაგრატიონის
გეოგრაფიის ინსტიტუტი

7

20052006

სწავლული მდივანი

სსიპ ვახუშტი ბაგრატიონის
გეოგრაფიის ინსტიტუტი

8

20002005

უფროსი მეცნიერ–
თანამშრომელი

ჰიდროლოგია და
გეოსაინფორმაციო
ტექნოლოგიები

საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის
გეოგრაფიის ინსტიტუტი

9

19912000

უმცროსი მეცნიერთანამშრომელი

ჰიდროლოგია

საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის
გეოგრაფიის ინსტიტუტი

10

19891992

ლაბორანტი

ჰიდროლოგია

საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის
გეოგრაფიის ინსტიტუტი

5. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა
წლები

როლი
პროექტში

პროექტის დასახელება

Dდაფინანსების წყარო

1

2016

ხელმძღვანელი

ქ. ჭიათურის დაბინძურებული სასმელი
წყლების მორიტორინგი

სლოვაკეთის საერთაშორისო
განვითარების
თანამშრომლობის სააგენტო

2

20162018

ძირითადი
პერსონალი

ქვემო ქართლის წყლის რესურსების
მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა

შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

3

20142017

ხელმძღვანელი

დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე
კარსტული ფენომენების ფორმირების
(გენეზისის) პირობების დადგენა და
გამოვლენილი მღვიმური სისტემების
ტურისტული
მიზნებისათვის
გამოყენების პერსპექტივები

შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

4

20142016

ძირითადი
პერსონალი

კახეთის წყლის რესურსების მართვის
სისტემის საფუძვლის შექმნა

შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

5

20122013

Eექსპერტი

გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის
კონვენციის ეროვნულ მოქმედებათა
პროგრამის 10 წლიან სტრატეგიასთან
შესაბამისობაში მოყვანა

GEF/UNEP

6

20092011

ძირითადი
პერსონალი
(ჰიდროლოგი)

კახეთის
მხარის
თანამედროვე
გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი
გაჯანსაღების გზები

შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

7

20072008

ძირითადი
პერსონალი
(ეკოლოგი)

თუშეთის დაცული ტერიტორიების
საინტერპრეტაციო ექსპოზიციისა და
ტერიტორიაზე საორიენტაციო ნიშნების
პროექტის მომზადება

მდგრადი განვითარების
სააგენტო და მსოფლიო ბანკი

8

20062009

ძირითადი
პერსონალი

საქართველოს ნაციონალური ატლასი

საქართველოს ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

9

20002001

პროექტის
ხელმძღვანელი

მდ.არაგვის ჰიდროლოგიური
საინფორმაციო სისტემის შექმნა

კავკასიის რეგიონალური
ეკოლოგიური ცენტრი

6. საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა
გაეროს ეგიდით ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილეობა

2016 - სამუშაო შეხვედრა პროექტის - „გლობალური გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესებისა და მის
შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება საქართველოში“,
ორგანიზატორი
სსიპ
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი და გაეროს
განვითარების პროგრამა (UNDP)
2015 - გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის სამეცნიერო–ტექნოლოგიური საბჭოს მე–4 სესია,
კანკუნი, მექსიკა
2015 - გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია, კანკუნი,
მექსიკა
2015 - ეკოსისტემების მთავრობათაშორისი სამეცნიერო პოლიტიკის პლატფორმის სერვისების
მრავალდარგობრივი ექსპერტთა საბჭოს წამყვან ავტორთა სამუშაო შეხვედრა, ბონი, გერმანია
2014 - ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემების მთავრობათაშორისი სამეცნიერო პოლიტიკის
პლატფორმის სერვისების (IPBES) მრავალდარგობრივი ექსპერტთა საბჭოს საინფორმაციო შეხვედრა
თემაზე: „მიწის დეგრადაციის თემატური შეფასება და აღდგენა“, პეკინი, ჩინეთი
2013 - გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის სამეცნიერო–ტექნოლოგიური საბჭოს მე–3 სესია,
ბონი, გერმანია
2013 - გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია, ბონი, გერმანია
2012 - გაეროს გაუდაბნობასთან ბრძოლის კონვენციის მე-2 სამეცნიერო კონფერენციის სამეცნიერო
მრჩეველთა კომიტეტის მე-2 შეხვედრა, ციურიხი, შვეიცარია
2011 - გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის სამეცნიერო–ტექნოლოგიური საბჭოს მე–2
სპეციალური სესია, ბონი, გერმანია
2011 - გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლოს კონვენციის მე-2 სამეცნიერო
სამეცნიერო მრჩეველთა კომიტეტის პირველი შეხვედრა, ციურიხი, შვეიცარია

კონფერენციის

2000 - გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის სამეცნიერო–ტექნოლოგიური საბჭოს
სპეციალური სესია, ფუძიოშიდა, იაპონია

7. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა
წელი

ღონისძიების დასახელება

მოხსენების სათაური

ჩატარების ადგილი

1

2016

მე-18 საერთაშორისო კონფერენცია
„ეკოლოგიური რესურსები და
გარემოს დაცვა“

ტემპერატურისა და
ნალექების გავლენა
გაუდაბნოების პროცესზე

ლონდონი, დიდი
ბრიტანეთი

2

2016

„საინჟინრო გეომატიკის მე-18
საერთაშორისო კონფერენცია“

„გეოგრაფიული
საინფორმაციო სისტემა
წყლის რესურსების
მდგრადი მართვისათვის“

რომი, იტალია

3

2016

აზიის ქვეყნების მეცნიერებათა
აკადემიების ასოციაციის
რეგიონული სამუშაო შეხვედრა
თემაზე: „ეკონომიკური აღმავლობა
ბუნებრივი პროდუქტების კვლევისა
და განვითარების გზით“

Sustainable management of
water
resources
on
the
background of current climate
change

კატმანდუ, ნეპალი

4

2015

„სოფლის მეურნეობა და კლიმატის
ცვლილება“

„ სოფლის მეურნეობაში
წყლის რესურსების
ეფექტური გამოყენება“

ამსტერდამი,
ნიდერლანდები

5

2015

აზიის ქვეყნების მეცნიერებათა
აკადემიების ასოციაციის
რეგიონული სამუშაო შეხვედრა
თემაზე: „საკვების უსაფრთხოების
მდგრადი მართვა“

წყლის რესურსების
მართვის პრობლემები

სტამბული, თურქეთი

6

2015

თანამედროვე გლობალური
ცვლილებების გეო- და ბუნებრივი
და ეკონომიკური სისტემების
ადაპტაციის პრობლემები

„კახეთის მდინარეების
წყლის რესურსებისა და
მყარი ნატანის მართვის
პრობლემები“

აზერბაიჯანი, ბაქო

7

2015

„გამოყენებითი ეკოლოგია:
პრობლემები, სიახლეები“

„კახეთის წყლის
რესურსების მართვის
სისტემის შექმნა“

საქართველო, ბათუმი

8

2014

კატასტროფების რისკის შეფასება,
მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია

ნიადაგის დეგრადაციის
გამომწვევი ბიოფიზიკური
ინდიკატორების ანალიზი

დავოსი, შვეიცარია

9

2014

თუშეთის და დედოფლისწყაროს
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