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მონაწილეობა კონფერენციებში, კონგრესებში, სიმპოზიუმებში 

Х1 Всесоюзной научно-исследовательской конференции «Перспективные экономичные и долговечные 

конструкции автомобильных дорог и технология их сооружения» СОЮЗДОРНИИ, г.Москва,1987 

Интенсификация дорожного строительства. Региональная научно-техническая конференция, Владимир, 

1988 

სტუ-ს პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, თბილისი, 1993 

XI საერთაშორისო სკოლა-სემინარი “ივერსი 94”, თბილისი, 1994 

რუსეთის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები 

საავტომობილო გზების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს”, ქ.სუზდალი 1994 

სქართველოს პირველი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “ადამიანი-გზა-ტრანსპორტი-ეკოლოგია-

მოძრაობის უსაფრთხოება”, ქ.ქუთაისი, 1996 

პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფეენცია, სტუ, 1997 

Международная научно-практическая конференция. Автотранспортный комплекс. Проблемы и 

перспективы развития, Москва 2000 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა 

ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი 2002 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ თბილისი 

2010 წ. Gგვ 82 

“European Science and Technology” 4th International scientific conference. Germany, Munich 2013,  P. 150-156,  

ISBN 978-3941352-88-9 

XII Международной научно-рактической конференции «Научная дискуссия: вопросы технических наук». 

Москва, 2013, ст. 78-81,  ISBN 978-5-00021-071-0 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ 

ПУБЛИКАЦИЙ VІІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ». (13 января 2017г.) г. Москва- 

2016 

ХІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  (10 февраля 2017г.).  г. Москва- 

2017 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «COGNITIO»  ХVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ ХХІ ВЕКА» 

(31.01.2017г.) г. Москва 2017г. 

ნათარგმნი და რედაქტირებული წიგნები 

საავტომობილო გზების ექსპლუატაცია 

აეროდრომების ექსპლუატაცია  

საინჟინრო-სამშენებლო ხელოვნების სპეცილური ზოგადი კურსი - პროფესორ ე.მეძმარიაშვილის საერთო 

რედაქციით 

საავტომობილო გზები 

საავტომობილო გზების დაპროექტების საფუძვლები 
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მონაწილეობა სახელმწიფო გრანტით დაფინანსებულ სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში 

წწ. თემის/სამუშაოს დასახელება 

პოზიცია 

(ხელმძღვანელი/მენეჯერი/ 

ძირითადი შემსრულებელი) 

2008–

დღემდე 

ქ.თბილისის ქჩებისა და გზების მშენებლობის საპროექტო –

სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციების მომზადება 
პროექტის ხელმძღვანელი 

2008–

დღემდე 

საავტომობილო გზების მშენებლობის საპროექტო –სახარჯთაღრიცხვო 

და სატენდერო დოკუმენტაციების მომზადება, საქართველოს 

სხვადასხვა რეგიონებში 

პროექტის ხელმძღვანელი 

2008-

2009 

კუვეიტის ფონდის დაფინანსებით ქ.თბილისის ქუჩების მშენებლობა მშენებლობის ხარისხის 

კონტროლის მენეჯერი 

05.2010 

11.2010 

Network of Enterprise Research Development and Support Centers. 

პროექტის ფარგლებში დამუშავდა კვლევითი-სამეცნიერო სამუშაოების 

განვითარებისა და ხელშეწყობის სტრატეგია 

საორგანიზაციო 

ჯგუფის წევრ 

09.2009 

11.2009 

Programs for University Industry Inters face (PUII).  

პროექტის ფარგლებში დამუშავდა საუნივერსიტეტო სწავლების 

მოდელები 

საორგანიზაციო ჯგუფის 

წევრი 

03.2008 

11.2008 

Georgia Education and Enterprises Pilot (GEEP). Department of Foreign 

Affairs of Ireland 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საპილოტო პროგრამა უმაღლეს 

საგანმანათლებლო სისტემაში 

საორგანიზაციო ჯგუფის 

წევრი 

10.2006 

10.2008 

Establishing Quality Assuranse services in Georgian Highar Education 

Institutions.  

პროექტის ფარგლებში დამუშავდა უმაღლესი განათლების სისტემაში 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები 

საორგანიზაციო ჯგუფის 

წევრი 

2006–

2007 

ქალაქის ქუჩებისა და გზების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენაციის შედგენა 
პროექტის ხელმძღვანელი 

2006–

2007 

სახელმწიფო სტანდარტის შედგენა–საავტომობილო გზები. 

კლასიფიკაცია, ძირითადი  გეომეტრიული პარამეტრები და 

მოთხოვნები   

მთავარი კონსულტანტი 

10.2006 

04.2007 

Capacity Building for Straregic Planing in Education.  

პროექტის ფარგლებში დამუშავდა განათლების სისტემაში 

სტრატეგიული დაგეგმვის საკითხები 

საორგანიზაციო ჯგუფის 

წევრი 

05.2006 

10.2007 

განაღმვის აქციის მართვის საშუალო დონის მენეჯერების ტრეინინგი. 

კრენფილდის უნივერსიტეტთან ერთობლივად. 

პროექტის ფარგლებში ამიერკავკასიის მასშტაბით მოწვეულ იქნა 

დაინტერესბული პირები და ჩატარდა სწავლება. 

საორგანიზაციო 

ჯგუფის წევრი 

10.2006 
Technical Workshop on “Strategic Planning and Quality Assurance in 

Education”, 

საორგანიზაციო ჯგუფის 

წევრი 

07.2006 
Education for All and Education Policy Planning and Implementation საორგანიზაციო ჯგუფის 

წევრი 

05.2005-

10.2005 

დამწყები ბიზნესმენების დინსტანსიური სწავლება.  

 

საორგანიზაციო ჯგუფის 

წევრი 

11.2004-

02.2005 

ინგლისური ენა ტრანსპორტელთათვის.  საორგანიზაციო ჯგუფის 

წევრი 

02.2004 

კომპიუტერული და ვიდეოსწავლების მეთოდები ინჟინერთათვის. 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ინჟინერთათვის 

კომპიუტერული და ვიდეოსწავლების მეთოდები მათი პროფესიის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით 

საორგანიზაციო ჯგუფის 

წევრი 

2004–

2005 

GSIF II, KfW საგზაო კომპონენტი 

გერმანული საკონსულტაციო კომპანიის „ GOPA Worldvide Consultats” 

მიწვევით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში საავტომობილო 

გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების ხარისხის კონტროლი 

მთავარი კონსულტანტი და 

ექსპერტი 

2003–

2006 

KfW საგზაო კომპონენტი 

DTS Group-მიწვევით. 

ხარისხის კონტროლის 

მენეჯერი 



საქართველოს რეგიონებში მშენებარე საავტომობილო გზების ხარისხის 

კონტროლი 

2003 
ბრიტანული კომპანია BP-Co –ს დაფინანსებით მშენებარე 

საავტომობილო გზები 

მშენებლობის ხარისხის 

კონტროლის მენეჯერი 

02.2003-

11.2003 

მცირე ბიზნესის ინკუბატორის შექმნის შესაძლებლობების კვლევა.  

პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ იქნა კვლევა საქართველოში მცირე 

ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ინკუბატორების 

შექმნისა და ფუნქციონირების შესახებ 

საორგანიზაციო ჯგუფის 

წევრი 

03.2002 

03.2003 

როგორ ვმართოთ საკუთარი მცირე ბიზნესი 

პროექტის ფარგლებში მომზადდა და საქართველოს რადიოს პირველი 

არხის საშუალებით, კვირაში სამჯერ პირდაპირ ეთერში გადიოდა 

გადაცემა: როგორ ვმართოთ საკუთარი მცირე ბიზნესი, რომელიც 

მიმდინარეობდა ლექციისა და მსმენელთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში და 

ემსახურებოდა დამწყები მეწარმეების გათვითცნობიერებას ბიზნესის 

მართვის საკითხებში 

საორგანიზაციო ჯგუფის 

წევრი 

2002 
ეროვნული ნორმების შედგენა–საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაცია და 

სარემონტთაშორისო ვადების ინსტრუქცია 
კონსულტანტ-ექსპერტი 

2002 
სახელმწიფო სტანდარტის შედგენა– საავტომობილო გზები. 

კლასიფიკაცია, ძირითადი პარამეტრები და მოთხოვნები 
კონსულტანტ-ექსპერტი 

02.2000 

03.2000 

Business Support Network Tbilisi Center.  

პროექტში განხორციელდა სწავლება დამწყები ბიზნსმენებისათვის 

საორგანიზაციო ჯგუფის 

წევრი 

09.2005 

09.2016 

ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრეინინგები ქ. თბილისის მერიისა და 

რაიონების გამგეობის თანამშრომლებისათვის 

ტრენერი 

 

სხვა სახის აქტივობა (იუნკერების სუპერვიზია და სხვა) 

 

ენების ცოდნა 

ქართული - მშობლიური 

რუსული - კარგად 

ინგლისური - სუსტად                 
 

კომპიუტერული პროგრამები 

Microsoft Office Word ძალიან კარგი 

Microsoft Office Excel ძალიან კარგი 

Microsoft Office Access კარგი 

Microsoft Office PowerPoint ძალიან კარგი 

Microsoft Office Project კარგი 

Microsoft Office Outlook საშუალო 

AutoCAD ძალიან კარგი 

Microsoft Office Visio კარგი 

MS office applications კარგი 

Adobe Acrobat კარგი 

Corel საშუალო 

HTML ძალიან კარგი 

ORIS საშუალო 

Photoshop ძალიან კარგი 

Windows ძალიან კარგი 

ინტერნეტი ძალიან კარგი 

3D MAX საშუალო 
 

დამატებითი ინფორმაცია 



 საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი 

 საქართველოს ტეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტისა და მეგზეეთა კავშირის სიგელი - წლის მეგზევე (ორგზის) 

 Gold medal of the “EUROPEAN QUALITY”. 2015 
 

 


