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გვარი : ნარიმანიძე 

სახელი : ედიშერი 

დაბადების თარიღი : 1974 წლის 9 იანვარი 

მისამართი : ასპინძის რაიონი,დაბა ასპინძა,რუსთაველის ქ. №12 

ტელეფონი(ბინის,მობილური) : 0(364)291983   599019710   579090174 

ელ - ფოსტა(e -mail) : en9011974@yahoo.com   en9011974@gmail.com 

განათლება : 

02.1997 - 03.2000 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ისტორიის ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის ასპირანტურა 

08.1991 - 07.1996 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ახალციხის ფილიალის ისტორიის ფაკულტეტი(სპეციალობა - საქართველოს ისტორია) 

09.1980 - 07.1991 - ასპინძის რაიონის,დაბა ასპინძის საშუალო სკოლა 

სამეცნიერო დისერტაციის თემა :  

03.06.2002 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ისტორიის ფაკულტეტის (H 07.01№1) სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე დისერტაციის დაცვა 

ისტორიის (07.00.01 - საქართველოს ისტორია) მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო 

ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე : „ეროვნულ - განმათავისუფლებელი მოძრაობა 

აღმოსავლეთ საქართველოში 1921 - 1924 წწ.“ 

აკადემიური თანამდებობა : ასისტენტ - პროფესორი 

აკადემიური ხარისხი : ისტორიის აკადემიური დოქტორი  

სამუშაო გამოცდილება : 

23.01.2018 - 23.01.2021 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის(სსიპ) სამცხე - ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების,ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ლექტორი,ისტორიის აკადემიური დოქტორი, ასისტენტ - პროფესორი 

18.09.2017 - 29.12.2017 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის(სსიპ) სამცხე - ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების,ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ლექტორი,ისტორიის აკადემიური დოქტორი 

13.02.2017 - 05.06.2017 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის(სსიპ) სამცხე - ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების,ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ლექტორი,ისტორიის აკადემიური დოქტორი 

12.09.2016 - 13.02.2017 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის(სსიპ) სამცხე - ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების,ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ლექტორი,ისტორიის აკადემიური დოქტორი 

22.02.2016 - 08.07.2016 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის(სსიპ) სამცხე - ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების,ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლექტორი,ისტორიის აკადემიური დოქტორი 

07.09.2015 - 19.02.2016 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის(სსიპ) სამცხე - ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების,ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ლექტორი,ისტორიის აკადემიური დოქტორი 



23.02.2015 - 16.07.2015 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის(სსიპ) სამცხე - ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების,ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ლექტორი,ისტორიის აკადემიური დოქტორი 

15.09.2014 - 16.02.2015 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის(სსიპ) სამცხე - ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების,ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ლექტორი,ისტორიის აკადემიური დოქტორი 

17.02.2014 - 01.07.2014 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის(სსიპ) სამცხე - ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების,ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ლექტორი,ისტორიის აკადემიური დოქტორი 

02.09.2013 - 25.01.2014 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის(სსიპ) სამცხე - ჯავახეთის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების,ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლექტორი,ისტორიის აკადემიური დოქტორი 

18.02.2013 - 01.07.2013 - არაკომერციული(არასამეწარმეო) იურიდიული პირის(ა(ა)იპ) სამცხე 

ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების,ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლექტორი,ისტორიის აკადემიური დოქტორი  

16.09.2008 - 10.07.2009 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის (სსიპ) ახალციხის 

სახელმწიფო ინსტიტუტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლექტორი,ისტორიის 

აკადემიური დოქტორი 

კომპიუტერული პროგრამები : Windows,word 

უცხო ენები : რუსული(ვწერ,ვკითხულობ,ვთარგმნი,ვსაუბრობ),გერმანული(ვწერ, 

                         ვკითხულობ,ვთარგმნი ლექსიკონის დახმარებით,ვსაუბრობ მეტ - ნაკლებად) 

ჰობი : ხელოვნება(მუსიკა,ცეკვა),სპორტი(ფეხბურთი,კალათბურთი,რაგბი),მეცნიერება 

 

სამეცნიერო ნაშრომები : 

1. ხევგრძელას ბრძოლა (1924 წლის 9 სექტემბერი), სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ლიტერატურული, სამეცნიერო - პოპულარული და საზოგადოებრივი 

ჟურნალი „არავი“, № 3 - 4 (15 - 16), 2017 წ., გვ. 190 - 195. 

2. სარწმუნოებრივი დაპირისპირება მესხეთში (1917 წ. ნოემბერი - 1918 წ. ივნისი), სამცხე -

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლიტერატურული, სამეცნიერო - პოპულარული და 

საზოგადოებრივი ჟურნალი „არავი“, 11, 2016 წ., გვ. 114 - 157. (გაგრძ.). 

3. სარწმუნოებრივი დაპირისპირება მესხეთში (1917 წ. ნოემბერი - 1918 წ. ივნისი), სამცხე -  

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლიტერატურული, სამეცნიერო - პოპულარული და 

საზოგადოებრივი ჟურნალი „არავი“, 10, 2016 წ., გვ. 133 - 147. (დასაწყ.). 

 

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა : 

 

1. ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ურთიერთობა ჩრდილოეთ კავკასიასთან (1923 წ. ივნისი - 1923 

წ.ნოემბერი), სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ - მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია, კონფერენცია ეძღვნება საქართველოს დამოუკიდებლობის 

აღდგენისა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დაარსების 100 წლისთავს, ახალციხე, 2018 წლის 25 აპრილი. 

2. 1922 წლის თებერვალი დაპყრობილ საქართველოში (ქ. თბილისი, 11. 02. - 14. 02. 1922 

წელი), სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების, ჰუმანიტარულ და 



სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ - მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, მიძღვნილი ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180 წლისთავისადმი, ახალციხე, 

2017 წლის 1 ივნისი. 

3. ხევგრძელას ბრძოლა (1924 წლის 9 სექტემბერი), სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

პროფესორ - მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი შოთა რუსთაველის 

დაბადებიდან 850 - ე წლისთავისადმი, ახალციხე, 2016 წლის 9 ნოემბერი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


