
CV/რეზიუმე                                                      

Curriculum Vitae 

 

      პირადი ინფორმაცია 

  

გვარი, სახელი, მამის სახელი:                                     ჯანხოთელი შორენა ტუღას ასული 

მოქალაქეობა:                                                                საქართველო 

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი და ადგილი:             06.09.1972წ. ქ. ქუთაისი 

ოჯახური მდგომარეობა:                                              დაოჯახებული 

მისამართი, რეგისტრაციის ადგილი:                           ქ.ქუთაისი, ბუხაიძის მე–2 მ/რა–ნი 18 ბ.49                 

სახლის ტელეფონი/მობილური:                                   8(431) 272183;  5 99 483 488 

პირადობის მოწმობის №                                               №ა 0257664 

პირადი № / გაცემის თარიღი:                                        60001018577  გაც. 27/09/1999 

ავტომანქანის მართვის მოწმობის №/კატეგორია:        DH №1146808 

ელ–ფოსტა:                                                                          sh_72@mail.ru     jankhotelishorena@gmail.com 

 

   განათლება – უმაღლესი 

 

1979-1989წწ. აკად.ს.გ.ყაუხჩიშვილის სახელობის ქუთაისის 35–ე საშუალო ექსპერიმენტალური  

გერმანული სკოლა. 

1988 წ. დავასრულე მუსიკალური შვიდწლედი. აკად. ს.გ. ყაუხჩიშვილის სახელობის ქუთაისის 

35–ე სკოლასთან არსებული მუსიკალური სასწავლებელი (სამუსიკო სტუდია–ფორტეპიანოს 

კლასი), სამუსიკო განათლების მოწმობა N 009774. /ცნობა მოწმობის თაობაზე: 30.01.1997წ. N 14/. 

1990–1995წ.  ქ.ქუთაისის აკ.წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იტორია–

ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ისტორიის სპეციალობით. (მომენიჭა ისტორიკოსის კვალიფიკაცია, 

/დიპლომის სერია DF № 001208. 

mailto:sh_72@mail.ru


სამუშაო გამოცდილება 

 1989–1995 წწ.  ქ.ქუთაისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

სამეცნიერო–კვევითი ინსტიტუტის ზოოლოგიური ბაზა (ექსპერ. ლაბორატორია–

ლაბორანტი) 

 1994წ.05.06/1995წ.02.05  ქ.ქუთაისის საკრებულოსა და მერიის საქალაქო გაზეთი „ახალი 

ქუთაისი“– უშტატო თანამშრომელი (პრაქტიკა) 

 1995–1997წწ.  გაზეთ „ნერგის“ (ყოფილი „ნორჩი ლენინელის“) კორესპონდენტი. 

იმერეთის რეგიონი.(რედაქტ: მ.თექთუმანიძე) 

 1998წ.31.12./1998წ.29.07  გაზეთ „ნერგის“ სპეციალური კორესპონდენტი ქ. მოსკოვში 

 1998წ. ივლისიდან 1999 წლის სექტემბრამდე– ქ. მოსკოვის ქართული სათვისტომო. 

(ურთიერთობა ქართულ დიასპორასთან, მოღვაწეობა ქართველი ემიგრაციიის 

წარმომადგენლებთან)–– (ქართული სახლი–„მზიური“ ქ.მოსკოვი )–(პრაქტიკა) 

 1999წლის 01 იანვარი ქ. მოსკოვის ქართული სკოლა „განათლება“ –ნორჩ ჟურნალისტთა 

წრის ხელმძღვანელი. 

 1999წ.–2003წ. ქ. მოსკოვის ქართული სკოლა „განათლება“ (ისტორიის მასწავლებელი) 

 2003წ. 04.03/2003წ.30.04   ქართულ სკოლებში საკორესპონდენციო გაზეთის „ნერგის“ 

გავრცელების საინფორმაციო სამსახური ქ. მოსკოვში –გაზეთის გავრცელების 

სამსახურის ხელმძღვანელი. (თ.ძიძიშვილის ფონდის „ძველი არბატის ზღაპრები“ –

მხარდაჭერით.) 

 2003 წ. –2004წ.   –/ გაზეთ „კავკაზ–პრომეთეს“  /პრესს–სამსახურში/ Газета Кавказ – 

Прометей   

 Учредитель сми: ООО Международная Компания 

«КонтинентальМедиаКомпани»  Дата создания сми: 30.04.2003 

 ცნობებისათვის:   Языки на которых выходит сми: русский; английский; грузинский; армянский; 

азерба. გაზეთი: „კავკაზ–პრომეთე“  მთ. რედაქტორები: ამირან ბუთურიშვილი. თეიმურზ ბაკურაძე. 

პრეზიდენტი ალექსანრე ივანეს ძე გალცევი. იდეა –გერმანე ფაცაცია.დამფუძნებლები: ივერი 

ფრანგიშვილი, სევერიან ცაგარეიშვილი  /N0– 2003წ./ სამწუხაროდ, გაზეთის გამომცემლობა მალევე 

შეწყდა/. 

 პრეს–სამსახური: ლარისა როსებაშვილი, შორენა ჯანხოთელი, მარინა გორგიშელი. 

 2004წლის 03.07 –დან ყოველკვირეული გაზეთის : ქ.მოსკოვში „კვირის პალიტრის“ 

(უშტატო) კორეპონდენტი. (რედ. ლ.გუნთაიშვილი, შემდეგ ნ.დუმბაძე) 

 2004წლის ივნისიდან– ინფორმაციული ცენტრის (საზოგადოებრივი ლაბორატორია, 

ხელმძ: ბ.ქუთელია) , ქართული დიასპორის სამოქალაქო ჯგუფი. (სატელევიზიო და 

დიასპორული ინფორმაციის საქმიანობის მიმართულება) –ლაბორატორიის მედია–

ჯგუფის წევრი. 

 2005წ.05.03/2005.14.12  –ქ. მოსკოვში ქართული პრესის, ქართული ჟურნალ–გაზეთების 

გავრცელების საინფორმაციო სამსახური – გავრცელების სამსახურის ხელმძღვანელი. 

(ფონდი „კრედოს“ მხარდაჭერით, გენ. დირექ: ბ.ხვინთელიანი)  

 2005წ. 16.01 ახალგაზრდული ორგანიზაციის „ლაზარეს“ ერთ–ერთი დამფუძნებელი ქ. 

მოსკოვში. (პრეზ.ჯ.კვარაცხელია). 

http://www.findsmi.ru/33191
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 2005წ. 01.11  საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახური (პრაქტიკა) კონსული: 

(ა.პაპუაშვილი) 

 2006წ. 01.01/2008წ. 10.01 რუსეთის ფედერაციაში საქართველოს საელჩოს საკონსულო 

სამსახური(დიპლომატიური სფერო), –მოქალაქეობის/საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

განყოფილება.(ელჩი ე.კიწმარიშვილი) 

 2011წ.14.02/2011წ. 01.07– სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ქუთაისის არქივის 

განყოფილების თანამშრომელი.  (ფუნქცია–მოვალეობა: საარქივო დოკუმენტების 

რეგისტრაცია ელექტრონულ რეესტრში.) 

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

  

1. Windows system programs           კარგად 

2. MS Office Word 2007                   კარგად 

3. MS Office Excel 2007                    კარგად 

4. MS Office Power point 2007         კარგად 

5. Internet                                           კარგად 

6. E-mail                                              კარგად 

უხცო ენების ცოდნა 

 

1. მშობლიური(ქართული)–კარგად 

2. გერმანული–კარგად 

3. ინგლისური–დაწყებითი დონე 

4. რუსული–კარგად 

პიროვნული და პროფესიული თვისებები 

 

1. მიზანსწრაფულობა, ენერგიულობა, კომუნიკაბელობა,მოტივირება, სიხალისე, 

ანალიზი, პრობლემების გადაჭრა, მმართველობითი და  მარკეტინგული უნარები. 

 

 

 



             საგაზეთო მასალები, სტატიები: 

1. „ახალი ქუთაისი“ „ყველამ გავიხარეთ“... 1992–1993 წელი. 

2. ქუთაისის  ბაგა–ბაღის აღსაზრდელზე (ჩემი რესპოდენტი  თეონა კვერნაძე) –გაზეთი 

„ნერგი“ –„ვულოცავთ!“. (19–3349) 1997 წლის 01.10 

3. ინტერვიუ ქ.ქუთაისის მერთან ბატ–ნ  თ.შაშიაშვილთან  თემა:„გზადაკარგული თაობა“ 

1996–1995წ... 

4. „საჩუქარი ნორჩი ფეხბურთელებისათვის“... 13–14–15–16 (3440) 2001წ.ივლისი–აგვისტო 

5. „საქართველო ჩვენი ფესვია“ ინტრვიუ ქ.მოსკოვში მცხოვრებ  ქართველ ბიზნესმენთან, 

ბატ–ნ თამაზ ძიძიშვილთან ... 23–24 (3448) 2001 წლის დეკემბერი „ნერგი“ 

6. „ნომრის სტუმარია მოსკოვის ქართული სკოლა–გიმნაზია „განათლება“ სპეც. მასალა 

გაზეთი  „ნერგი“  7–8 (3456) 2002 წლის აპრილი. 

7. ფოტომასალა –1 ივნისი–ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღე– გაზეთი „ნერგი“ 11 (3483) 

2003 წლის 1–15 ივნისი... 

8. „კვირის პალიტრა“– ინტერვიუ ბიზნესმენ: თამაზ ძიძიშვილთან... ქ. მოსკოვი 2003–2004წ. 

„ყველაზე დიდი პოლიტიკა –ადამიანების  სიყვარულია!!!“ 

 

 

 

 

 

 

 


