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აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი 

 

სამუშაო გამოცდილება:  

 2018 წლის 05 სექტემბრიდან - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირების  ფაკულტეტის პროფესორი 

 2014 წლის სექტემბრიდან -2018 წლის სექტემბრამდე - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 2011 წლის სექტემბრიდან -2014 წლის სექტემბრამდე - ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 2008 სექტემბრიდან - 2011 წლის სექტემბრამდე - სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის ბიზნესისა და 

მართვის   ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 განათლება: 

 2008 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-სოციალური 

ფაკულტეტი, ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.  

 1976-1978 წ.წ. - - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასპირანტურა (თსუ) 1976-1978 

(მიზნობივი. მათემატიკური მეთოდები ეკონომიკურ კვლევებში) 

 1964-1969 წ.წ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მექანიკა-მათემატიკის 

ფაკულტეტი. 

 1953-1964 წ.წ. - სიღნაღის რაიონის სოფ. ტიბაანის საშუალო სკოლა (მედალზე) 

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: 
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 ჯ. მამაიაშვილი თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური 

გლობალიზაციის პირობებში (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები) ახალი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა თბილისი, 2016 წ. 

 ჯ. მამაიაშვილი ეროვნული ეკონომიკის წონასწორობის განტოლებათა სისტემა, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უნივერსიტეტთაშორისი მეორე სამეცნიერო 

კონფერენციის „ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“ პროგრამა, ახალციხე, 

2016 წლის 13-14 ოქტომბერი  

 ჯ. მამაიაშვილი, ხ. კვინცხაძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები, 

სახელმძღვანელო, ახალციხე, 2014 წ. 

 ჯ. მამაიაშვილი არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა ORIS-ბუღალტერიაში, პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე 12 ივნისი, 2014 წ. 

 ჯ. მამაიაშვილი ინვესტიციების აღრიცხვა ORIS-ბუღალტერიაში, პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე 12 ივნისი, 2014 წ. 

 ჯ. მამაიაშვილი აღრიცხვის თავისებურებები კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამა 

ORIS--ის მაგალითზე, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია.   ახალციხე 25 

დეკემბერი, 2013 წ. 

 ჯ. მამაიაშვილი სასაქონლო ანგარიშების გახსნა და მათი გატარების თავისებურებანი ORIS- 

ბუღალტერიაში.  ბიზნესის მართვის პრობლემები, გამომცემლობა „ახალციხის უნივერსიტეტი“ 

ახალციხე 2013 წ.    

 ჯ. მამაიაშვილი პერსონალის მართვა ინფორმატიზაციის სფეროში, სამეცნიერო 

კონფერენციის პროგრამა და მასალები. 2012 წლის 3 აპრილი ახალციხე. 

 ჯ. მამაიაშვილი საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი, სამეცნიერო კონფერენციის 

პროგრამა და მასალები. 2011 წლის 24 ივნისი ახალციხე. 

 ჯ. მამაიაშვილი, ხ. კვინცხაძე, საოფისე პროგრამები ((Ms office 2007) I ნაწილი-

სახელმძღვანელო-თბილისი 2010 წ.   

 ჯ. მამაიაშვილი ინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში, სამეცნიერო კონფერენციის 

პროგრამა და მასალები. 2010 წლის 11 ივნისი ახალციხე.   
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 ჯ. მამაიაშვილი ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სამეცნიერო კონფერენციის 

მუშაობის გეგმა და მასალები 2009 წლის 25 დეკემბერი ახალციხე.  

 ჯ. მამაიაშვილი კორელაციის კოეფიციენტისა და რეგრესიის განტოლების გამოყენება 

სოფლის მეურნეობის ინფორმაციულ უზრუნველყოფაში, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 

110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2009 წლის 26-27 ივნისი, ახალციხე.  

 ჯ. მამაიაშვილი, აგრარული მეურნეობის საწარმოთა მართვის ინფორმატიზაცია 

(მონოგრაფია). სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2008 წ. 

 ჯ. მამაიაშვილი ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხისათვის აგრარულ 

საწარმოებში, სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობის გეგმა და მასალები, 2008 წლის 24 

დეკემბერი, ახალციხე.  

 ჯ. მამაიაშვილი ფრინველის ზრდისა და კვების მონიტორინგი Ms Excell - ის გამოყენებით, 

სსიპ  ახალციხის ინსტიტუტი, შრომები #1 გამომცემლობა „უნივერსალი“ თბ. 2008 წ. 

 ჯ. მამაიაშვილი ფერმერული მეურნეობის ინფორმატიზაცია, ჟურნალი „სოციალური 

ეკონომიკა“, #4, 2005, გვ. 115-123 

 ჯ. მამაიაშვილი რაციონის შედგენის ავტომატიზაცია ელექტრონული პროცესორის Ms Excell 

XP-ს გამოყენებით. ჟურნალი „ეკონომიკა“, #9, 2005, გვ. 129-135 

 ჯ. მამაიაშვილი ხელშეკრულებების შესრულების კონტროლის ავტომატიზირებული 

სისტემის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. ჟურნალი „ეკონომიკა“ # 10, 2005, გვ. 90-96 

 

უცხო ენა:    

 ინგლისური ენა 

 რუსული  ენა 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

 საოფისე პროგრამები,  

 საბუღალტრო პროგრამა ORIS 

mailto:mamaiashvilimamaia

