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აკადემიური ხარისხი:        ასოცირებული პროფესორი  

სამუშაო გამოცდილება:  

 2009-დღემდე - სამცხე-ჯავახეთის სახელწიფო უნივერსიტეტი, განათლების, ჰუმანიტარულ 

და სოციალურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ახალციხე რუსთაველის ქ 113; ასოცირებული 

პროფესორი.  

 2009-2011- - სამცხე-ჯავახეთის სახელწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე რუსთაველის ქ 113; 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ  მეცნიერებათა   ფაკულტეტი, დეკანის 

მოვალეობის შემსრულებელი და არჩეული  დეკანი; 

 2001- დღემდე - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“, ახალციხე, 

რუსთაველის ქ 47, ასოციაციის თავმჯდომარე;  

 01. 10. 2004 - 01.09.2008 - საერთაშორისო ფედერაცია    „გადავარჩინოთ ბავშვები“ სამცხე-

ჯავახეთი, ახალციხე, დიდიმამიშვილის ქ 19, მენეჯერი; 

 2006-2007 -  ახალციხის სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე რუსთაველის ქ 

113; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული მასწავლებელი; 

 1999- 2006 - თსუ მესხეთის ფილიალი, ახალციხე რუსთაველის ქ 113; საქართველოს 

ისტორიის  კათედრის დოცენტი; 

 1977 -2004 - სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული მუზეუმი,  ახალციხე, ხარისჭირაშვილის ქ #1, 

უფროსი მეცნიერ მუშაკი. 

 1998-2000 - ახალციხის რაიონის საკრებულოს დეპუტატი, ახალციხე, კოსტავას ქ. 18  

სოციალური კომისიის თავმჯდომარე; 

განათლება:  

 1998წ 4 ივნისი საქართველოს მეცნიერებათა აკადებია,  საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა, 

ისტორიის დოქტორი; 
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 1998-1983, გორის ნ. ბარათაშვიილის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, 

ისტორია - ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ისტორიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

პუბლიკაციები : მონოგრაფია, სტატია, წიგნი 

 ებრაელთა ტრადიციული ყოფა ქალაქ ახალციხის მულტიკულტურულ გარემოში, (  

წაკითხულია ინლისურ ენაზე) დაიბეჭდა  სტატია ინგლისურ ენაზე,  აბსტრაქტი 

ინგლისურ ენაზე. 7th annual conference: Democratic Citizenship and Human Rights 

Education, Israel, Haifa http://tempus-doit.sapir.ac.il30-1 ივლისი 2015 

 „საგანმანათლებლო პროგრამები  მუსლიმი მოსახლეობის   რეპატრიაციის  პროცესში 

ინტეგრაციის ხელშეწყობისათვის“AUDEM -Democracy & the University in the 21st Century: 

უნივერსიტეტების ალიანსი დემოკრატიული გარემოს შესაქმნელად 19-21 ოქტომბერი 2014. 

თეზისები. 

 ნაშრომის სათაური „ჯვაროსანთა ლაშქრობები“, საკითხავი სტუდენტთათვის 110 გვერდი, 

გამომცემლობა ინტელექტი, თბილისი 2012, გამოცემის დასახელება 

UDC(უაკ)94(„100)“04/14,   წიგნი   2012 

 თურქეთი, ორდუს უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,  „ქალის 

სამკაული  მესხეთში“ ორდუ 2011, სტატია 

 ახალციხის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის კონფერენციის თეზისები,  „  ბავშვის 

დაბადებისა და აღზრდის წეს -ჩვეულებანი ახალციხელ ებრაელებში“ ახალციხე 2010 

 ახალციხის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის კონფერენციის თეზისები,  

„პარლამენტარიზმის განვითარების ისტორია შუა საუკუნეების ევროპასა და 

საქართველოში“  ახალციხე 2010 

 ახალციხის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის კონფერენცია,  სტატია მესხიშვილი  

„ახალციხური ამქრული ორგანიზაციების ისტორიიდან“, ახალციხე 2009 

 „ქალის სამკაული მესხეთში“ სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი აკად სერგი ჯიქიას 110 

წლის  იუბილისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები,ახალციხის ინსტიტუტის 

გამომცემლობა,  სტატია,  ახალციხე 2009 წელი; 

 Все о Грузии, Ц Месхишвили « Регионы Грузии» стр. 96-109б Тб.2008; გამომცემლობა 

ინტელექტი, კრებული  თბ. 2008; 

 მესხეთის სახელოვანი  შვილები“,თბ. გამომცემლობა ინტელექტი, კრებული, 2008; 

http://tempus-doit.sapir.ac.il/
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 ბოშები სამცხე-ჯავახეთში, სსიპ კონფერენციის მასალები, სსიპ ახალციხის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა,  თეზისები,  ახალციხე 2007 წელი; 

 „მესხ რეპატრიანტთა სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხისათვის“,  სსიპ  ახალციხის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა,  თეზისები, ახალციხე2007; 

 მურჯახეთის სტელა“ ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მესხეთის ფილიალი, შრომები I (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია) ,თსუ მესხეთის 

ფილიალის გამომცემლობა სტატია, ახალციხე,2006; 

 ”შვიდფერობის დღესასწაული ქართულ-ებრაულ ყოფაში”, კრ. ჯავახეთი II , სტატია 

თსუ მესხეთის ფილიალის გამოცემა,  2004 წელი; 

 სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემები სამცხე-ჯავახეთში, გამომცემლობა ინტელექტი 

თბ, 2004 წელი,ბროშურა; 

 `შვიდფერობის დღესასწაული ქართულ-ებრაულ ყოფაში, კრ. ჯავახეთი II თსუ 

მესხეთის ფილიალის გამოცემა,  სტატია, 2004 წელი; 

 ლევირატის წესი ახალციხელ ებრაელებში~, თსუ მესხეთის ფილიალის შრომების 

კრებული,  II, სტატია, ახალციხე,  2000 წელი; 

 ლევირატის წესი ახალციხელ ებრაელებში,  თსუ მესხეთის ფილიალის შრომების 

კრებული II, თსუ მესხეთის ფილიალის გამომცემლობა, სტატია, ახალციხე 2000 წელი; 

 ქორწინების წესები ახალციხელ ებრაელებში, თსუ უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

თბილისი 1998, ბროშურა; 

 ახალციხელ ებრაელთა საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობების ისტორიიდან, თსუ 

გამომცემლობა,  თბილისი 1998, ბროშურა; 

 „ახალციხელ ებრალეთა სამეურნეო და საცხოვრებელი ნაგებობოები“ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალი, შრომების 

კრებული, ახალციხე,1998. 

კონფერენციები 

 „ქალები ამერიკის სამოქალაქო ომში“ -სამცხე-ჯავახეთის სახელწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორ მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე,   16 

მაისი 2019, მომხსენებელი 
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 „სუასონის ბარძიმი-მითი თუ რეალობა?“განათლების, ჰუმანიტარულ დ სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი შოთა რუსთაველის 

დაბადებიდან 840 ე წლისთავისადმი  ახალციხე, 2017, მომხსენებელი 

 იუსტინიანე პირველი და მისი როლი ბიზანტიის იმპერიის ფორმირებაში,    აკაკი 

წერეთელის დაბადებიდან 175-ე დაგარდაცვალებიდან მე-100  წლისთავისადმი 

მიძღვნილი განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

პროფესორ-მასწავლებელთა  სამეცნიერო კონფერენცია, 2015 წლის 12 ნოემბერი. 

 „ჯვაროსნები და საქართველო-ზოგიერთი ასპექტები“აკაკი წერეტელის დაბადებიდან 175 ე 

და გარდაცვალებიდან მე 100 ე წლისთავი,ახალციხე 10 ივნისი 2015, მომხსენებელი 

 „ჯვაროსნები და საქართველო-ზოგიერთი ასპექტები“განათლების, ჰუმანიტარულ დ 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო ახალციხე, 2015, მომხსენებელი 

 „საგანმანათლებლო პროგრამები  მუსლიმი მოსახლეობის   რეპატრიაციის  პროცესში 

ინტეგრაციის ხელშეწყობისათვის“AUDEM -Democracy & the University in the 21st Century: 

უნივერსიტეტების ალიანსი დემოკრატიული გარემოს შესაქმნელად 19-21 ოქტომბერი 2014. 

მომხსენებელი. 

 „მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობა – მიზეზები და თავისებურებანი“, ექვთიმე თაყაიშვილის 

დაბადების 150 წლისთავისადმი   მიძღვნილი  პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, სჯსუ, 3 აპრილი, 2013მომხსენებელი 

 საერთაშორისო, სამეცნიერო კონფერენცია კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, 

ფოლკლორისტიკა,“ რეპატრირებულ მესხთა ტრადიციული ყოფის ძირითადი ასპექტები“  

ახალციხე 2012, მომხსენებელი  

 მიხეილ თამარაშვილის გარდაცვალებისდან  100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია, „თამარაშვილის ისტორიული მომკვიდრეობა“, ახალციხე 2011, 

მომხსენებელი  

 „საქართველო და ჯვაროსნები“ ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე. 2012, მომხსენებელი 

 „ბავშვის დაბადებისა და აღზრდის წეს -ჩვეულებანი ახალციხელ ებრაელებში“ ახალციხის 

სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის კონფერენცია,   ახალციხე 2010,მომხსენებელი 

 ახალციხის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის კონფერენცია,  „პარლამენტარიზმის 

განვითარების ისტორია შუა საუკუნეების ევროპასა და საქართველოში“  ახალციხე 2010 

http://www.sjuni.edu.ge/images/gamomcemloba/konferenciebi/prof-konferencia/profesor%20konferenc%20tayaishvili.pdf
http://www.sjuni.edu.ge/images/gamomcemloba/konferenciebi/prof-konferencia/profesor%20konferenc%20tayaishvili.pdf
http://www.sjuni.edu.ge/images/gamomcemloba/konferenciebi/prof-konferencia/profesor%20konferenc%20tayaishvili.pdf
http://www.sjuni.edu.ge/images/gamomcemloba/konferenciebi/stud-konferencia/humanitarebis%20programa-tezisebi.pdf
http://www.sjuni.edu.ge/images/gamomcemloba/konferenciebi/stud-konferencia/humanitarebis%20programa-tezisebi.pdf
http://www.sjuni.edu.ge/images/gamomcemloba/konferenciebi/stud-konferencia/humanitarebis%20programa-tezisebi.pdf
http://www.sjuni.edu.ge/images/gamomcemloba/konferenciebi/stud-konferencia/humanitarebis%20programa-tezisebi.pdf
http://www.sjuni.edu.ge/images/gamomcemloba/konferenciebi/prof-konferencia/profesor%20konferenc%20tayaishvili.pdf
http://www.sjuni.edu.ge/images/gamomcemloba/konferenciebi/prof-konferencia/profesor%20konferenc%20tayaishvili.pdf
http://www.sjuni.edu.ge/images/gamomcemloba/konferenciebi/prof-konferencia/profesor%20konferenc%20tayaishvili.pdf
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 თურქეთი, ორდუს უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია,  „ქალის სამკაული  

მესხეთში“ ორდუ 2011, მომხსენებელი  

 „ქართველ ებრაელ ვაჭართა ყოფა და მათი როლი მე 18 ე მე 19ე საუკუნეების საქართველოს 

ეკონომიკური ცხოვრებაში“პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 

ახალციხე 2011 წელი 2 დეკემბერი 

 „ბავშვის დაბადებისა და აღზრდის წეს ჩვეულებანი( ქართველ ებრაელთა მაგალითზე)“ 

ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები ბავშვის 

დაბადებისა და აღზრდის წეს ჩვეულებანი( ქართველ ებრაელთა მაგალითზე-2010წლის 11 

ივნისი, ახალციხე 

 ახალციხის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის კონფერენცია  „ახალციხური ამქრული 

ორგანიზაციების ისტორიიდან“, ახალციხე 2009, მომხსენებელი 

 „ქალის სამკაული მესხეთში“, აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი 

მიღვნილი  

 „ახალციხური, ამქრული ორგანიზაციების ისტორიიდან“ 2009 25 დეკემბერი ახალციხის 

სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია, 2009 წლის 25 

დეკემბერი, მომხსენებელი. 

 აკადემიკოს ევგენი ხარაძის დაბადების 100  წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, „მესხ რეპატრიანტთა სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხისათვის“  ახალციხე,  

2007, მომხსენებელი. 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

პროექტები 

 CURE-RU-ERASMUS+((N573322-EPP-1-2016-IL-EPPKA2-CBHE-JP);სამოქალაქო 

განათლებისა და დემოკრატიული პრინციპების დანერგვის კურიკულუმის მომზადება 

ისრაელსა და საქართველოში.ადგილი:საქართველო,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  2017 დან   2019 -მდე; 

 ევროკავშირი, ტემპუსის პროგრამა, #530175-TEMPUS-1-2102-1-IL-TEMPUS-JPCR. 

საქართველო, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო. უნივერსიტეტი- ისრაელი. 2012- 2014; 

 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ხარისხის მართვის მექანიზმების 

უზრუნველყოფა  უმაღლეს სასწავლებლებში.25.08- 26.08, 2007 
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 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, უმაღლესი განათლების რეფორმების 

ხელშეწყობა, 25.08  -  26.08,  2007. 

ტრენინგები 

 შშმ პირთათვის სავარძელ-ეტლის მომსახურება-„World Helth organization“, ბათუმი,  

      12-18.03.2019; 

 ფინანსური მენეჯმენტი სოციალური მეწარმეებისთვის". საქართველოს სტრატეგიული 

კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. თბილისი (CSRDG) 16-19.01.2019; 

   ქალთა ლიდერობის პროგრამა, პროექტი “ჰარმონია”, გუდაური12-19. 07-2009; 

 „ტოლერანტობა“ გაცვლითი პროგრამა, აშშ. აიოვას შტატი, 23.07-18. 08 2008 

 ეთნიკურ უმცირესობათა ჩარჩო კონვენცია და ადვოკატირება, სტრასბურგი, Monitoring 

right group - თბილისი, 2007-2008;   

 „ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებები და გაეროს როლი“;  Monitoring right group. 

ყირგიზეთი, ბიშკეკი. 16-21.06. 2006; 

 ტრენინგ-პროგრამა „თემის მობილიზაცია და ლიდერობა“;-აშშ. ვერმონტის შტატი. 25-29.04-

2006; 

 „ეროვნებათაშორისო ურთიერთობების მართვა“ ადამიანის რესურსების განვითარების 

ფონდი, ეუთო. 23.07-16.08- 2004; 

 ტრენერთა ტრენინგი-„თემის ლიდერობა“;  მსოფლიო სწავლების პროგრამა, 15.02-30.03.2004 

 სამოქალაქო განათლება და მოქალაქეობა, კივიტას გეორგიკა. ბორჯომი 04-06, 2002. 

უცხო ენა: 

 ქართული    -   მშობლიური; 

 ინგლისური -კარგი, წერა. კითხვა; 

 რუსული -  უმაღლესი; 

  სომხური-  სასაუბრო. 

დამატებითი ინფორმაცია:      

 

ვარ  არასამთავრობო ორგანზიაცია „ტოლერანტის“ დამფუძნებელი, ევროკავშირისა და სხვადასხვა 

დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტის კოორდინატორი და მენეჯერი, ვარ ახალციხის 

მუნიციპალიტეტის მერიასთან არსებული საზოგადოებრივ  მრჩეველთა საბჭოს წევრი,   

სოციალური სერვისების მხარდამჭერი კომისიის წევრი. ვმონაწილეობ როგორც  რესპუბლიკის ისე, 

http://www.csrdg.ge/
http://www.csrdg.ge/
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საერთაშორისო  მასშტაბით ჩატარებულ ყველა მაღალი დონის   კონფერენციებსა და შეხვედრებზე, 

როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. 

 

 


