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აკადემიური ხარისხი: ასისტენტ- profesori, filologiis  doqtori 

 

 

სამუშაო გამოცდილება:  

2017 w. - dRemde   samcxe-javaxeTis  saxelmwifo universitetis ასისტენტ-                                  

profesori, filologiis  doqtori 

2007 w. -dRemde    axalcixis  saxelmwifo saswavlo universitetTan arsebuli 

ucxo enebisa da kompiuteruli programebis Semswavlel 

centrSi- kompiuteris specialisti. 

 

1998 w. -2003 w  -  Tsu mesxeTis filialis kompiuteruli laboratoriis 

laboranti.  

 

 1998     წლიდან            თსუ მესხეთის ფილიალის მოწვეული პედაგოგი   

 

 

განათლება: 

2012-2015 წწ  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი ფილოლოგიის დოქტორი 

  1993-1998  წწ      Tsu mesxeTis filiali 

                    ქართულ-სომხური ენისა და ლიტერატურის ფილოლოგი  
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კონფერენციები: 

1. პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა samecniero konferencia, 16 

მაისი,  2019 წელი, rusuli rukebis gziT Sesuli saxეlebis fonetikuri 

saკითხეbi („სომხეთისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ტოპონიმთა 

ხუთტომეულის მიხედვით“),  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

2. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია 25 აპრილი, 2018 წელი moxseneba Temaze: „სამცხე-ჯავახეთის 

ზოგიერთი ტოპონიმის ტრანსკრიფცია“. 
 

3. samecniero konferencia, axalcixis saxelmwifo saswavlo 
universiteti,  24 dekemberi, 2010 weli,  moxseneba Temaze: `javaxeTis 
soflebi foka da ganZa~. 
 

4. qarTveluri enaTmecnierebis mimarTulebis magistrantTa da 
doqtorantTa respublikuri samecniero konferencia, 28-29 maisi, 2008 
weli, akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, quTaisi, moxseneba 
Temaze: `daarsebuli Tu aRdgenili soflebi javaxeTSi~ 

 
5. qarTveluri enaTmecnierebis mimarTulebis magistrantTa da 

doqtorantTa respublikuri samecniero konferencia, 21-23 maisi, 2007 
weli, quTaisi-wyaltubo, moxseneba Temaze: `somxeTis toponimiis 
xuTtomeulis cnobebi samcxe-javaxeTis Sesaxeb~. 
 

 
6. samecniero konferencia, axalcixis instituti, maisi, 2007 weli,  

moxseneba Temaze:  
`alastani da asfara daaarsebuli Tu aRdgenili soflebi~. 

7. saკითხეbi („სომხეთისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ტოპონიმთა 

ხუთტომეულის მიხედვით“),  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
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სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 

1. ბალასანიანი-გოგნაძე მარიამ, ეთნო-ისტორიული ანომალიები („სომხეთისა და მისი მიმდებარე 

ტერიტორიის ტოპონიმთა ხუთტომეულის მიხედვით“),„გულანი“ ,№20, გამომცემლობა „ახალციხის 

უნივერსიტეტი“, 2016, გვ. 98-102. 

 

2. ბალასანიანი-გოგნაძე მარიამ, დაარსებული თუ აღდგენილი სოფლები („სომხეთისა და მისი 

მიმდებარე ტერიტორიი სტოპონიმთა“ ხუთტომეულის მიხედვით), „გულანი“ ,№17, გამომცემლობა 

„ახალციხის უნივერსიტეტი“,  2015, გვ. 18-27. 

3. ბალასანიანი-გოგნაძემარიამ, ქართული„ყ“ ბგერის გამოთქმა სომხურად („სომხეთისა და მისი 

მიმდებარე ტერიტორიის ტოპონიმთა ხუთტომეულის მიხედვით“), ონომასტიკური კრებული, 

ახალციხე, გამომცემლობა „ახალციხის უნივერსიტეტი“, 2015, გვ. 21-33. 

4. ბალასანიანი-გოგნაძე მარიამ, სამცხე-ჯავახეთის სოფელთა განსხვავებული ტრანსკრიფციის 

სახელები, ონომასტიკური კრებული, ახალციხე, გამომცემლობა „ახალციხის უნივერსიტეტი“,  

2014, გვ. 15-37. 

5. ბალასანიანი-გოგნაძემარიამ, სახელობითი ბრუნვის ნიშნის პრობლემა სომხურად გადმოცემულ 

ქართულ სახელებში, ონომასტიკური კრებული, ახალციხე, გამომცემლობა „ახალციხის 

უნივერსიტეტი“, 2013, გვ. 5-11;  

6. ბალასანიანი-გოგნაძე მარიამ, სათხის ეტიმოლოგიისა და ისტორიისათვის, აკადემიკოს სერგი 

ჯიქიას 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული 

მოხსენებები,თბილისი,2009,გვ. 114-119; 

7. ბალასანიანი-გოგნაძემარიამ, ჯავახეთის სოფლები_ ფოკა და განძა, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის 

შრომები, I,  თბილისი, 2008 წ., გვ. 13-15; 

 

8. ბალასანიანი-გოგნაძე მარიამ, ალასტანი და ასფარა_და არსებული თუ აღდგენილი სოფლები, 

„გულანი“ №2, 2008, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა „ნეკერი“, 

თბ., გვ. 3-9. 
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9. ბალასანიანი მარიამ, კაუზატივის წარმოება სომხურსა და ქართულში,   შრომები ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა სერია I, „ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მესხეთის ფილიალი“,  გამომცემლობა ახალციხე- თბილისი, გვ. 79-87. 

 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები,პროექტები: 

 2016-2017 ww.  proeqti `viswavloT qarTuli~ treneri  

 2015-2016 ww. Pproeqti `viswavloT qarTuli~ treneri  

 2005-2006 ww. proeqtis `qarTuli enis swavleba araqarTveli 

abiturientebisaTvis” 2 seminari. 

 2003-2004 ww. proeqtis ,,qarTuli enis swavleba Tsu javaxeTis filialis  

araqarTveli studentebisaTvis” 3 seminari. 

 

უცხო ენა: 

 qarTuli  

 somxuri  

 inglisuri  

 rusuli  

 

გამოქვეყნებული თარგმანები: 

1. gohar titizianis `suraTi icinis ~ da `zamTris naambobi~.  naTargmni 

somxuri enidan qarTul enaze. „ლიტერატურული ხუთშაბათები“ 
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2. vrTanes fafazianis `erTi kvira xeze~ naTargmni somxuri enidan 

qarTul enaze, „არავი“ №12 გამომცემლობა, ახალციხის უნივერსიტეტი 
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