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სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 
სტუ. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტი 
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განათლება 
 

ჩარიცხვის და 
დამთავრების წლები 

1953-1959.   
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 
სამშენებლო  ფაკულტეტი, 
 სპეციალობა-„არქიტექტურა“, 
 კვალიფიკაცია-„არქიტექტორი“ 

 
სამუშაო გამოცდილება 
 
2006 წლიდან-დღემდე 
 
 
 

სტუ. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტი, სრული პროფესორი, არქიტექტურული 
ფიზიკის მიმართულების ხელმძღვანელი, ფაკულტეტის 
სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი. 
სტუ. არქიტექტურული განათლების ხელშეწყობის 
სასწავლო-სამეცნიერო და საპროექტო ცენტრი-ს 
(„არქცენტრი„-ს) ხელმძღვანელი. 
საქართველოს არქიტექტორთა კავშირი, თავმჯდომარის 
მოადგილე, არქიტექტორთა სერტიფიკაციის ეროვნული 
ცენტრის ხელმძღვანელი.  
 

1998 -2006 სტუ. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტი, ”არქიტექტურული კონსტრუქციების და 
არქიტექტურული ფიზიკის” კათედრის გამგე, 
საქართველოს არქიტექტორთა კავშირი, თავმჯდომარის 
მოადგილე.  

  



1997-1998 სტუ. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტი, ”არქიტექტურული კონსტრუქციების და 
არქიტექტურული ფიზიკის”  კათედრის პროფესორი. 
 

  
1995-1997                                   სტუ.  ”სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების  

არქიტექტურის” კათედრის პროფესორი. 
 
 
1978-1995 
 

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 
”არქიტექტურული კონსტრუქციების” კათედრის 
დოცენტი. 
 

1973-1978 
 
 
 
1971-1973 
 
 
 
 
1966-1971 
 
 
1964-1966 
 
 
1958-1964 

საქართველოს განათლების სამინისტროს საპროექტო 
ბიუროს დირექტორის მოადგილე - მთავარი 
არქიტექტორი. 
 
თბილისის ზონალური სამეცნიერო-კვლევითი და 
ექსპერიმენტალური პროექტირების ინსტიტუტი 
(თბილზნიიეპი). არქიტექტურული შუქტექნიკის 
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. 
 
თბილზნიიეპი. ექსპერიმენტალური პროექტირების 
სახელოსნოს  უფროსი. 
 
 თბილზნიიეპი. უფროსი მეცნიერი მუშაკი 
 
საცხოვრებლის ცენტრალური სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტი (ქ. მოსკოვი). უმცროსი მეცნიერი მუშაკი. 
 
 

 
მეცნიერული მიღწევები  
 
მონოგრაფია  3 
სახელმძღვანელო 1 
სტატიები 32 
კონფერენციები 6 
გამოგონებები 1 
გრანტები 1 
პროექტირების ნორმები                                                                                          3 
 
ენების ცოდნა 
 
რუსული  თავისუფლად 
გერმანული  ლექსიკონით 
ინგლისური                                                            ლექსიკონით 

 
 
 
 



 
პედაგოგიური საქმიანობა 

 
სასწავლო კურსის 
დასახელება 

სწავლების საფეხური:  ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, 
დოქტორანტურა/ საგანმანათლებლო პროგრამა: 
არქიტექტურა. 
სასწავლო კურსი - არქიტექტურული ფიზიკა. 

 
 
არქიტექტურული საქმიანობა 
 
საცხოვრებელი და 
საზოგადოებრივი 
შენობების პროექტები; 

80-ზე მეტი პროექტი,  
უმრავლესობა განხორციელებულია 

ქალაქგეგმარებითი; 
ინსოლაციისა და ბუნებრი- 
ვი განათებულობის 
 პროექტები. 
 
 
საზოგადოებრივი საქმიანობა______________________________________________ 
 
საქართველოს არქიტექტორთა კავშირი: თავმჯდომარის მოადგილე; არქიტექტორთა 
სერტიფიკაციის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი. 
 
 
ინტერესის სფერო 
 
სამეცნიერო სფეროს  დასახლება  
 
მდგრადი განვითარების არქიტექტურა. 
არქიტექტურული ფიზიკა; შენობების ენერგოეფექტურობა;  
 
 
დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
 
საქართველოს 
დამსახურებული 
არქიტექტორი 

სსრკ მინისტრთა საბჭოს პრემიის ლაურეატი; 
სერტიფიცირებული არქიტექტორი: 
სერტიფიკატის N RA 01-01; 
არქიტექტურის რაინდი; 
პატრიარქის, ილია II-ს პატივდების სიგელი. 

 
 ჰობი 
 
მუსიკა სპორტი 
 

 
 
 



 


