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აკადემიური ხარისხი:       ისტორიის დოქტორი 

 

სამუშაო გამოცდილება: (დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, აწმყოდან წარსულისკენ, (ბოლო ათი წლის) 

 2011 წლიდან  ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის (2014  წლიდან 

სსიპ-სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის)  რექტორის მოადგილე. 

 2008-2011 წწ. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უვივერსიტეტის სასწავლო 

პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი. 

 2007-2008 წწ. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის სასწავლო პროცესის მართვისა და 

სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი. 

 2005-2007 წწ. თსუ მესხეთის ფილიალის სასწავლო პროცესის მართვისა და 

სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი. 

 1995-2001  წწ.  თსუ მესხეთის ფილიალის სასწავლო–მეთოდური განყოფილების 

უფროსი. 

 1990-1995  წწ.  თსუ მესხეთის ფილიალის ისტორიის ფაკულტეტის დეკანი. 

 2013 წლიდან-დღემდე   სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის (2014  წლიდან სსიპ-სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის)  პროფესორი. 

 2008-2013 წწ. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი. 

 2006-2008  წწ.  სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის მოწვეული პროფესორი. 

 1997-2006  წწ.  თსუ მესხეთის ფილიალის დოცენტი. 

 1990-1997  წწ.  თსუ მესხეთის ფილიალის უფროსი მასწავლებელი. 

 

 

 დამატებითი     ინფორმაცია 

 2011 წლიდან -2018 წლამდე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის  უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის 

ექსპერტი. 
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 2008 წლიდან - 2018 წლამდე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის მასწავლებლის პროფესიული მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამების  აკრედიტაციის ექსპერტი. 

 2012  წლიდან   ელექტრონული სწავლების პროგრამა MOODLE-ის დანერგვის 

ინიციატორი და განმახორციელებელი. 

 2010  წლიდან  სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის დანერგვის 

ინიციატორი და განმახორციელებელი.   

 2014  წლიდან სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი(2016 წლამდე) და 

ისტორიის მიმართულების ხელმძღვანელი. 

 2008  წლიდან ახალციხის ინსტიტუტის (2014  წლიდან სსიპ-სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის) ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი. 

 2017  წლიდან  საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებადი ელექტრონული ჟურნალის 

„ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია“ დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი   

(ჟურნალი ინგლისურენოვანია,  #1  2017 წლის მარტიდან).  

 2015  წლიდან  საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალის „სამეცნიერო 

მერიდიანი“ საკონსულტაციო საბჭოს წევრი   (ჟურნალი გამოდის თურქულ, 

ინგლისურ  და რუსულ ენებზე). 

 2015  წლიდან  საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალის „მსოფლიო 

კულტურა“ საკონსულტაციო საბჭოს წევრი   (ჟურნალი გამოდის თურქულ, 

ინგლისურ  და რუსულ ენებზე). 

 2012  წლიდან  საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „შავი  ზღვის“ სარედაქციო საბჭოს 

წევრი   (ჟურნალი გამოდის თურქულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე). 

 1997-2008 წწ. საერთაშორისო სამეცნიერო  საისტორიო კრებულის „ მ ე ს ხ ე თ ი ს “  

რედაქტორის მოადგილე. 

განათლება:  

 1997   წ. - ისტორიის  დოქტორი (მსოფლიო ისტორია). 

 1982-1988 წწ - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის 

ფაკულტეტი; 
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სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 

 სამეცნიერო მოღვაწეობის სფერო: 

 

 მსოფლიო ისტორია(პრეისტორია, ძველი მსოფლიოს ისტორია), ქრონოლოგია 

 

 მონოგრაფია სასაზღვრო დაცვა და სასაზღვრო ოლქების მმართველობა ხეთების 

სამეფოში, ახალციხე, 2011. (გვ. 146.). 

 

 სალექციო კურსი 

 ძველი მსოფლიოს ქრონოლოგია (ელექტრონული)    ელ. მისამართი–

http://sjuni.edu.ge/index.php/ge/library/e-biblio/e-books/137-georgian/library/993-istoria 

 

 სასაზღვრო ოლქების როლი ხეთების იმპერიული მართვის სისტემაში, 

საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი “დერგი ქარადენიზ“ სოციალურ 

მეცნიერებათა პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თეზისების კრებული, 

თბილისი-საქართველო, 24-26 იანვარი 2019 წელი, გვ. 53-54. 

 სამხრეთ-დასავლეთ კაკასიის მეგალითური ძეგლების კუთვნილების შესახებ, შავი 

ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია 

თემაზე: „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა შავი ზღვის რეგიონსა 

და სამხრეთ კავკასიაში“, (მასალები), თბილისი, 20-21 სექტემბერი 2016 წელი. 

 

 ურარტოლოგიური კვლევები საქართველოში, საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარი 

თურქულ-ქართული ურთიერთობები-ისტორია და თანამედროვეობა, (მასალები),  

ახალციხე, 21-24 აპრილი 2016 წელი. 

 

 სახელმწიფო გადასახადების თავისებურებანი ხეთების სამეფოში, ივანე გვარამაძის 

გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო რესპუბლიკური 

კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2012 წლის 8 ნოემბერი. 
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 Иновации в школе и в вузе в процессе преподавания  рки, материалы международной 

научно-теоретической конференции ,,социальная модернизация индустриально-

иновационное развитие  Казахстана”, Алматы, 27 апреля 2011 г. 

 

 О некоторых вопросах подготовки педагога в высшем учебном заведении, International 

Journal of Russian studies, #3/2  (July 2010), ANKARA/TURKY, 2010. 

 

 ყარსის საზავო ხელშეკრულება ქართულ ისტორიოგრაფიაში, ყარსის საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ყარსი, 2011 (თურქულ ენაზე). 

 

 თავდაცვითი ნაგებობები ხეთების სამეფოს სასაზღვრო ოლქებში, სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2011. 

 

 ურარტუს დაცემის მიზეზები, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,  ახალციხე, 2010. 

 

 „ნაირი“- ტომთა გაერთიანებიდან სახელმწიფომდე, სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალები, ახალციხე, 2010. 

 

 ხეთური სასაზღვრო ოლქების ადმინისტრაციული მოწყობის თავისებურებანი, 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2009, გვ. 64-65. 

 

 სამხედრო საქმის ორგანიზაცია ხეთების სამაფოს სასაზღვრო ოლქებში, სსიპ 

ახალციხის ინსტიტუტის შრომები, 1, ახალციხე, 2008, გვ. 5-12. 

 

 დეპორტირებულების დასაქმება ხეთურ სასაზღვრო ოლქებში, მესხეთი (საისტორიო 

კრებული), VIII-IX, თბილისი-ახალციხე, 2007. 

 

 დეპორტირებულების დასაქმება ხეთების სამეფოში, აკად. ე. ხარაძის  დაბადებიდან 

100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 

2007. 
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 ხეთური სასაზღვრო ოლქების მმართველობის სისტემა, თსუ მესხეთის ფილიალის 

შრომები, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, I, ახალციხე, 2006. 

 

 საზღვარი ხეთების სამეფოში, მესხეთი (საისტორიო კრებული), VI – VII, თბილისი – 

ახალციხე, 2005, გვ. 3 -11. 

 

 სამეურნეო საქმიანობის ორგანიზაცია ხეთების სამეფოს სასაზღვრო ოლქებში, 

მესხეთი (საისტორიო კრებული), IV, თბ. 2001, გვ. 3 – 28. 

 

 კულტმსახურების საქმე ხეთების სამეფოს სასაზღვრო ოლქებში, რესპუბლიკური 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, V, ახალციხე, 1999, გვ. 35 – 36. 

 

 სასამართლო საქმეთა აღსრულება ხეთების სამეფოს სასაზღვრო ოლქებში, მესხეთი 

(საისტორიო კრებული), I, ახალციხე, 1997. გვ. 74 – 83. 

 

 BEL MADGALTI – ხეთების სამეფოს სასაზღვრო ხელმძღვანელი, თბ., 1997. 

 

 სასაზღვრო ოლქების მმართველობა ხეთების სამეფოში, თბ. 1997. 

 

 სასამართლო საქმეთა აღსრულება ხეთების სამეფოს სასაზღვრო ოლქებში, II 

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია(მასალები), ახალციხე, 1994. გვ. 10.   

 

 BEL MADGALTI – ხეთების სამეფოს სასაზღვრო ხელმძღვანელი, I  სამეცნიერო 

კონფერენცია(მასალები), ახალციხე, 1993. 

 

 

 

კონფერენციები: 

 

 სასაზღვრო ოლქების როლი ხეთების იმპერიული მართვის სისტემაში, 

საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი“დერგი ქარადენიზ“ სოციალურ 
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მეცნიერებათა პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თეზისების კრებული, 

თბილისი-საქართველო, 24-26 იანვარი 2019 წელი, გვ. 53-54. 

 

 სამეცნიერო ბიბლიომეტრიკის პრობლემა (პლენარული მოხსენება), სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი ილია ჭავჭავაძის  დაბადებიდან 180-ე წლისთავისადმი 

(კონფერენციის პროგრამა), ახალციხე, 1 ივნისი 2017 წელი.  

 

 დრო და კალენდარი ანტიკურ სამყაროში, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 

შოთა რუსთველის დაბადებიდან 850-ე წლისთავისადმი, ახალციხე, 9 ნოემბერი 2016 

წელი. 

 

 სამხრეთ-დასავლეთ კაკასიის მეგალითური ძეგლების კუთვნილების შესახებ, შავი 

ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია 

თემაზე: „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა შავი ზღვის რეგიონსა 

და სამხრეთ კავკასიაში“, თბილისი, 20-21 სექტემბერი 2016 წელი. 

 

 ურარტოლოგიური კვლევები საქართველოში, საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარი 

თურქულ-ქართული ურთიერთობები-ისტორია და თანამედროვეობა, ახალციხე, 21-

24 აპრილი 2016 წელი. 

 

 პრეისტორიული ინსტიტუტები ხეთების სახელმწიფოში, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 11 ნოემბერი  2015 

წელი. 

 

 სახელმწიფო გადასახადების თავისებურებანი ხეთების სამეფოში, ივანე    გვარამაძის 

გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი     სამეცნიერო რესპუბლიკური 

კონფერენცია,  ახალციხე,  2012     წლის 8 ნოემბერი. 
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 Иновации в школе и в вузе в процессе преподавания рки, материалы международной 

научно-теоретической конференции ,,социальная модернизация индустриально-

иновационное развитие  Казахстана”, Алматы, 27 апреля 2011 г.(თანაავტორი). 

 

 ყარსის საზავო ხელშეკრულება ქართულ ისტორიოგრაფიაში, ყარსის საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, ყარსი, ოქტომბერი 2011 წ. (თურქულ ენაზე). 

 

 თავდაცვითი ნაგებობები ხეთების სამეფოს სასაზღვრო ოლქებში, სამეცნიერო 

კონფერენცია, ახალციხე, დეკემბერი 2011. 

 

 ურარტუს დაცემის მიზეზები, სამეცნიერო კონფერენცია,  ახალციხე, 24 დეკემბერი 

2010. 

 

 „ნაირი“- ტომთა გაერთიანებიდან სახელმწიფომდე, სამეცნიერო კონფერენცია, 

ახალციხე, 2010. 

 

 ხეთური სასაზღვრო ოლქების ადმინისტრაციული მოწყობის თავისებურებანი, 

სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2009, გვ. 64-65. 

 

 სახელმწიფო ვალდებულებები ხეთების სამეფოში, აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 

110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2009. 

 

 დეპორტირებულების დასაქმება ხეთების სამეფოში, აკად. ე. ხარაძის  დაბადებიდან 

100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2007. 

 

 ხეთოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ივ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან    130 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2006. 

 

 კულტმსახურების საქმე ხეთების სამეფოს სასაზღვრო ოლქებში,    რესპუბლიკური 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, V, ახალციხე, 1999,   გვ. 35 – 36. 
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 სასამართლო საქმეთა აღსრულება ხეთების სამეფოს სასაზღვრო     ოლქებში, II 

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია,     ახალციხე, 1994. გვ. 10.  

 

 BEL MADGALTI – ხეთების სამეფოს სასაზღვრო ხელმძღვანელი, I   სამეცნიერო 

კონფერენცია,  ახალციხე, 1993. 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

 „ცვლილებები უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემაში-

განვითარებასა და შედეგზე ორიენტირებული მექანიზმების ხელშეწყობა“, ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 6-7 დეკემბერი 2016 წელი. 

 მასწავლებლის პროფესიული მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ტრენინგი, ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, 

ბაზალეთი, 21-24 აპრილი 2010 წელი. 

უცხო ენა: 

 რუსული  ენა 

 გერმანული ენა 

 ინგლისური ენა 

 მკვდარი ენები და დამწერლობა:  ურარტული, აქადური, ხეთური 

დამატებითი ინფორმაცია:       

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: 

 Windows 

 Word 

 Excel 

 PowerPoint 

 Internet-Outlook 
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