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CV 

თამარ ტაბატაძე 

 
აკადემიური ხარისხი, წოდება:  არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

ფაკულტეტი:  სტუ -ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 

საკონტაქტო ინფრომაცია:  

 

Mobile:  (995) 579 91 71 27 
 

Home:   (032) 2 396 157 

E-mail: tabatadzetaia@yahoo.com  

განათლება 

 

  

 

 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის არქიტექტურის, 

ურბანისტიკისა და დიზაინის 

ფაკულტეტის  დოქტურანტურა 

2013-2016 

 

 საქართველოს პოლიტექნიკური 

ინსტიტუტის არქიტექტურის 

ფაკულტეტი. 1980-1985 

 

 ქ. თბილისის 161-ე საშ. სკოლა 

 

 

სადოქტორო თემა: ,,ფრაქტალური არქიტექტურა-

ქვეცნობიერი თუ ლოგიკური ( გაუდის ფენომენი)“ 

აკადემიური ხარისხი -არქიტექტურის  აკადემიური 

დოქტორი. 

 

 

 

სპეციალობით არქიტექტურა. საბაკალავრო და 

სამაგისტრო პროგრამა.   აკადემიური ხარისხი -

არქიტექტორი. 

 

სამუშაო გამოცდილება  

 

პოზიცია ძირითადი პასუხისმგებლობა  პერიოდი 

 ასისტენტ-პროფესორი საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და 

დიზაინის ფაკულტეტი 

არქიტექტურული კომპოზიცია. 

შესავალი  არქიტექტურაში. 

არქიტქეტურული გრაფიკის  

საფუძვლები 

2017-2018 

 მოწვეული მასწავლებელი. 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის არქიტექტურის, 

ურბანისტიკისა და დიზაინის 

ფაკულტეტი 

კომპიუტერული გრაფიკა 

AutoCAD 

 

2016-2017 

 მოწვეული მასწავლებელი. 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის არქიტექტურის, 

კომპიუტერული გრაფიკა 

AutoCAD 

2013-2015 
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ურბანისტიკისა და დიზაინის 

ფაკულტეტი 

 ასისტენტ პედაგოგი. საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და 

დიზაინის ფაკულტეტი.  

არქიტექტურის შესავალი.  2003 –2007  

   არქიტექტურისა და ხელოვნების 

მიმართულების პედაგოგი. ქ. 

თბილისის  N 2ქართული გიმნაზია 

არქიტექტურის და ხელოვნების 

საგნის საავტორო პროგრამის 

დანერგვა და სწავლება.  

პრაქტიკული და თეორიეული 

მეცადინეობების დაგეგმვა, 

წარმართვა და შეფასება. 

1990–1995 

 არქიტექტორი. ,,თბილქალაქპროექტი“. 

ქალაქგეგმარების სახელოსნო. 

 თბილისის გენერალური გეგმის 

დამუშავება. 

1986–1989 

ნაშრომები/გამოქვეყნებული პუბლიკაციები 

 

გამოცემა სათაური წელი 

 ჟურნალი ,, მშენებლობა“  

სამეცნიერო -ტექნიკური N 3 

შემოქმედებითი და მეცნიერული ხედვის 

პარალელები ანტონიო გაუდისა და ბენუა 

მანდელბროტის მოღვაწეობაში 

2015 

 სამეცნიერო -ტექნიკური 

ჟურნალი ,, მშენებლობა“  N 4 

ფრაქტალური არქიტექტურის პროპედევტიკის 

საკითხები 

2015 

 ჟურნალი ,, ბიზნეს - 

ინჟინერინგი Business – 

Engineering”   N 2 

ფრაქტალური არქიტექტურა - ქვეცნობიერი თუ 

ლოგიკური 

2015 

 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

არქიტექტურის, 

ურბანისტიკისა და დიზაინის 

ფაკულტეტის სამეცნიერო- 

ტექნიკური ჟურნალი ,, 

არქიტექტურისა და 

ქალაქთმშენებლობის 

თანამედროვე პრობლემები“   

N 5   

 ჟურნალი ,, 

მშენებლობა“სამეცნიერო -

ტექნიკური  

 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

არქიტექტურის, 

ურბანისტიკისა და დიზაინის 

ფაკულტეტის სამეცნიერო- 

ტექნიკური ჟურნალი ,, 

არქიტექტურისა და 

ქალაქთმშენებლობის 

თანამედროვე პრობლემები“  

ფრაქტალური არქიტექტურის 

პროპედევტიკური საკითხები 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფორმათწარმოქმნის თანამედროვე პარადიგმა 

 

 

ფრაქტალური სტრუქტურები 

ქალაქგეგმარებაში 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 
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 ჟურნალი ,,სტილი“ N 61 ფრაქტალური არქიტექტურის ნიშანსვეტები 

ისტორიულ და თანამედროვე სამყაროში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

კონფერენციები  

 ამერიკისმცოდნეობის XVII  ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია.2016წ. თემა -

,,ფრაქტალური არქიტექტურის ნიშანსვეტები ძველ და ახალ სამყაროში“ 

 ამერიკისმცოდნეობის V ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 2017წ. თემა-,, ახალი 

განზომილებები არქიტექტურაში“ 

წევრობა 

 

 საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი  

ენები და კომპიუტერული უნარჩვევები 

 ქართული  

 რუსული  

 ინგლისური  
 

MS Word, MS Excel, Power-Point, Outlook, Internet Explorer, AutoCad 

 

 

 


