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პერსონალური ინფორმაცია 
 
 
სახელი, გვარი: ვალერი მჭედლიშვილი 
დაბადების თარიღი: 12 ოქტომბერი 1953 წ 
დაბადების ადგილი: საქართველო 
მისამართი : თბილისი. სუხიშვილის ქ. კორპ. 313, ბინა 55 
ტელეფონი:  593313153 
ელ.ფოსტა: v.mchedlishvili@gtu.ge  

 
 

 
პროფესიული მოღვაწეობა 
 
 

სამეც. / აკად. ხარისხი: არქიტექტურის  დოქტორი 
სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.                   
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტი 

დაწესებულების მისამართი: ქ.თბილისი კოსტავას ქ.77.  
თანამდებობა : ასოცირებული პროფესორი 

 
განათლება                                                    უმაღლესი 
 
 

ჩარიცხვის და 
დამთავრების წლები 

სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი, სპეციალობა, 
კვალიფიკაცია 

1971-1976 წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 
არქიტექტურის ფაკულტეტი. კვალიფიკაცია - 
არქიტექტორი.  

1911-14 წ. 
 
 
 
 

 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი არქიტექტურის 
ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი, 
დოქტორანტურა 
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სამუშაო გამოცდილება 
 

- 2014-დღემდე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურის, 
ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. ასოცირებული პროფესორი; 

- 2009-2014 წ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურის, 
ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. უფროსი მასწავლებელი; 

- 2007-2009 წ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საექსპლუატაციო-
სარემონტო სამმართველოს უფროსი ინჟინერი; 

- 1991-2007 წ დედოფლისწყაროს რაიონის მთავარი არქიტექტორი; 
- 1980-1991 წ წითელწყაროს რაიონის მთავარი არქიტექტორი; 
- 1976-1980 წ  სახელმწიფო საპროექტო ინსტიტუტ ,,გიპროორგქიმის“ უფროსი 

არქიტექტორი 
 
 

მეცნიერული მიღწევები  
 
მონოგრაფია  1 
სახელმძღვანელო  0 
სტატიები 13 
კონფერენციები 10 
გამოგონებები 0 
გრანტები 1 
 
მეცნიერული მოღვაწეობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ 
მისამართზე: 
http://gtu.ge/mecniereba2016 
 
ენების ცოდნა 
 
რუსული თავისუფლად  
ინგლისური საბაზისო 

დონე 
 

 
პრაქტიკული მოღვაწეობა (პროექტები და რეალიზებული ობიექტები) 
-ქ. რუბეჟნოეს გენერალური გეგმა; 

-ქ. სივაშის ქარხნის პროექტი; 

-ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები; 

-ქ. თბილისი. სამშობიარო სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი და საავტორო 
ზედამხედველობა; 

-ვაშლოვანის ნაკრძალის ცენტრალური ოფისის პროექტი და საავტორო 
ზედამხედველობა.  

http://www.gtu.ge/mecniereba2011/cat/1
http://gtu.ge/mecniereba2016


 
პედაგოგიური საქმიანობა 
 
სასწავლო კურსის დასახელება: 
 
ინტერიერის დიზაინი; 
ავეჯის დიზაინი; 
ეპოქა და სტილი ინტერიერში; 
ეთნოსტილები ინტერიერში 
ინტერიერის დაპროექტების 
საფუძვლები; 
თემატური სტილი ინტერიერში; 
ავეჯის ძირითადი სტილები. 
 
 

სწავლების საფეხური/ საგანმანათლებლო 
პროგრამა: ბაკალავრიატი/არქიტექტურა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 მაგისტრატურა  

სტილი ინტერიერში; 
სამრეწველო შენობების ინტერიერის 
დაპროექტება; 

 
არქიტექტურა 

 

                                                                              
 
 
დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 

• 2010 წ. - ინგლისური ენის შემსწავლელი საბაზისო კუსები. 
სერთიფიკატი; 

• 2007 წ.-საქართველოს კულტუეულ-დემოკრატიული განვითარების 
კავშირისკომპიუტერული პროგრამების სერტიფიკატი; 

• 1986 წ- მოსკოვის არქიტექტურის ინსტიტუტის კვალიფიკაციის 
ამაღლების კურსები-სადიპლომო ნაშრომი შეტანილია ინსტიტუტის 
ოქროს ფონდში; 

 
 
ჰობი 
კლასიკური მუსიკა, ლიტერატურა, მხატვრობა,ეკოლოგიურად სუფთა 
პროდუქციის წარმოების განვითარება სოფლის მეურნეობაში; 

 
 
 

 
 
ინტერესის სფერო 
სამეცნიერო სფეროს  დასახლება  

• სამეცნიერო მოღვაწეობა შენობა- ნაგებობათა არქიტექტურისა და დიზაინის 
სფეროში, მათ შორის ინტერიერის დიზაინი,  ლანდშაფტის დიზაინი, 
ეკოლოგია,სამრეწვრლო დიზაინი. 


