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ოჯახური მდგომარეობა

დაოჯახებული ( მეუღლე და 2 შვილი)

განათლება, ხარისხი

1982 – 83წწ. – შ. რუსთაველის სახელობის ქ.ახალციხის №1
საშ. სკოლა ( წარჩინებით)
1982 წ. ქ.ახალციხის სამუსიკო სკოლა (წარჩინებით)
1983–1988 წწ. რუსეთი. მოსკოვი. ИВТИ - დღევანდელი
ივანოვოს საფეიქრო აკადემია საინჟინრო ეკონომიური
ფაკულტეტი( წარჩინებით)
ინჟინერ–ეკონომისტის მაგისტრის წოდებით
1988–1989 წწ. ივანოვის საფეიქრო ინსტიტუტის ასპირანტი.
1993–1998 წწ. საქართველოს ეკონომიკის კვლევითი
ინსტუტუტის მაძიებელი
2002წ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მაძიებელი
2003–2004 წ. თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის
დოქტორანტი
2004 წ. თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტში წარჩინებით
დავიცავი დისერტაცია საინჟინრო–ეკონომიური და
მენეჯმენტის მიმართულებით
2004 წ. მომენიჭა კვალიფიკაცია –მენეჯმენტისა და
საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი.

2008წ. მივიღე ასოცირებული პროფესორის წოდება
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის
ფილიალი
2010 წ. მომენიჭა სრული პროფესორის წოდება
საერთაშორისო და თანამედროვე ჰუმანიტარული აკადემია
2011 წ. საერთაშორისო აკუპუნქტურის, ფსიქოპურქტურის
და აღმოსავლური მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსის
წოდება.
დღემდე ამ აკადემიის აკადემიური საბჭოს მოქმედი წევრი.
2007 წ. მიწვეული ვიყავი საერთაშორისო პროექტის
ფარგლებში, როგორც პროფესორი უნგრეთის ცენტრალური
ევროპის უნივერსიტეტში
2008 წ. მიწვეული ვიყავი კვიპროსის მენეჯმენტის
უნივერსიტეტში –საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტის
ფარგლებში
2008 წ. დღემდე – ვარ საერთაშორისო და თანამედროვე
ჰუმანიტარული ON-line აკადემიის დამაარსებელი,
პრეზიდენტი და რექტორი.
საერთაშორისო და
სამეცნიერო საქმიანობა

1993 წლიდან– დღემდე ვარ 3 მონოგრაფიის ავტორი.
47– სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.
რამოდენიმე საგნობრივი მეთოდური მითითებისა და
სამეცნიერო პროექტის ავტორი.
–მონაწილეობა მაქვს მიღებული 12 საერთაშორისო
კონფერენციაში და უამრავ საქართველოს უმაღლესი
საგანმანათლებლო სისტემის მიერ მოწყობილ
კონფერენციებში
მიღებული მაქვს შესაბამისი სერთიფიკატები.
–2012 წლის გაზაფხულიდან ვარ რუსეთის ფედერაციის
ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკური პროექტების ONline ექსპერტი – მრჩეველი.
–2010 წლიდან ვარ მრავალი ON-line პროექტის ექსპერტი,
მათ შორის forex–ის.
–2012 წლიდან : საერთაშორისო პროექტის ТОРSPEAKER–
Management agency-ის პრეზიდენტი კავკასიაში.
–2012 წლიდან : საერთაშორისო პროექტის „უცხოეთის
მოქალაქეების კავკასიაში– და კავკასიელების უცხოეთში
ბიზნესის დაწყების დახმარების პროექტების კავკასიის
რეგიონის ორგანიზაციის დირექტორი.
–2008 წლიდან დღემდე ვარ საერთაშორისო ON-line
აკადემიის დამფუძნებელი, პრეზიდენტი და რექტორი

სამუშაო გამოცდილება

ენების ცოდნა

კომპიუტერული
უნარ ჩვევები

–2008 წლიდან დღემდე ვარ საერთაშორისო ON-line
აკადემიის პრეზიდენტი და რექტორი
2008 წ. დავაფუძნე საერთაშორისო და თანამედროვე
ჰუმანიტარული ON-line აკადემია 250–მდე უმაღლეს
სასწავლებლით ( ამერიკის, ევროპის, აზიის, რუსეთის,
ინგლისის და სხვ.)
2008–2010 წწ. სსიპ ახალციხის უნივერსიტეტში–
პროფესორად
1994 –2008 წწ. ვმუშაობდი ივ. ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის
ფილიალში– პროფესორმასწავლებლად
1993 წ.–1994 წწ. საქართველოს შეიარარებული ძალები, 22–ე
ბრიგადის მეთაურის მოადგილე საფინანსო– ეკონომიკურ
დარგში
1991–1993 წწ. გორის ბამბეულის კომბინატის ახალციხის
საქსოვი ფაბრიკის ფილიალის მთავარი ინჟინერ–
ტექნოლოგი
1988–1991 წწ. გორის ბამბეულის კომბინატის ახალციხის
საქსოვი ფაბრიკის ფილიალის უფროსი ნორმადარი
1982–83 წწ. ახალციხის კულტურის სახლის მუსიკის
მასწავლებელი ფორტეპიანოს განხრით
ქართული – მშობლიური.
სომხური - ძალიან კარგად
რუსული – ძალიან კარგად
ინგლისური– კარგად
Word; Windows; Excel;Coral-dr.; Mach3; ARTCAM;
SimplyCAM; ORIS; Internet და სხვა.
საუკეთესოდ – ყველა ძირითადი პროგრამები მათ შორის
საინჟინრო და საბუღალტრო

