
სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის თანამშრომლების 
სია (2018 წელი) 

დეკანატი 

№ სახელი, გვარი თანამდებობა საკონტაქტო 
1 ნინო იმნაძე 

 
დეკანი 
არქიტექტურის მეცნიერებათა 
კანდიდატი, პროფესორი 

n.imnadze@gtu.ge 
ოთახი №412;შიდა 
ტელ. 6260 

2 თამარ ჭანტურია 
 

დეკანის მოადგილე 
მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი 

t.chanturia@gtu.ge 
ოთახი 408;შიდა 
ტელ. 6260 

3 გია ნაცვლიშვილი 
 

საგანმანათლებლო პროგ. კურატორი 
არქიტექტურის მეცნიერებათა 
კანდიდატი; ასოცირებული 
პროფესორი 

g.natsvlishvili@gtu.ge
ოთახი №306;შიდა 
ტელ 6773 

 

დეკანატის დამხმარე პერსონალი 

№ სახელი, გვარი თანამდებობა საკონტაქტო 
1 რუსუდან სვანიძე 

 
მთავარი სპეციალისტი rusudansvanidze@gtu.ge

ოთახი №410; შიდა 
ტელ.6774 

2 ირინა 
დავითაშვილი 
 

მთავარი სპეციალისტი Davitashvili.i@gtu.ge 
ოთახი №410; შიდა 
ტელ. 6774 

3 გიორგი დოლიძე 
 

მთავარი სპეციალისტი giorgi.dolidze@gtu.ge 
ოთახი №401; სიდა 
ტელ. 69 40 

4 ლალი ხუციშვილი 
 

თავარი სპეციალისტი (არქივი) l.khutsishvili@gtu.ge 
ოთახი №406; სიდა 
ტელ.68 01 
 

5 სოფიო 
ბიბილაური 
 

უფროსი სპეციალისტი s.bibilauri@gtu.ge 
ოთახი 410; 6774 
 

6 დავით გოდუაძე 
 

IT სპეციალისტი d.goduadze@gtu.ge 
 

    
1 ნინა გვარამაძე სპეციალისტი (ტერმინალი) n.gvaramadze@gtu.ge 



 ოთახი №402 
2 მანანა ბოჭორმელი 

 
სპეციალისტი (ტერმინალი) m.bochormeli@gtu.ge 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

№ სახელი, გვარი თანამდებობა საკონტაქტო 
1 ნინო ხაბეიშვილი 

 
ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი 

n.khabeishvili@gtu.ge 
ოთახი №310 

2 მარინა ფარცხალაძე 
 

ხარ.უზრუ. სამსახურის მთავარი 
სპეციალისტი 

m.parskhaladze@gtu.ge 
ოთახი № 310 

 

მენეჯერის სამსახური 

№ სახელი, გვარი თანამდებობა საკონტაქტო 
1 ლევან სინჯიაშვილი 

 
მთავარი სპეციალისტი l.sinjiashvili@gtu.ge 

ოთახი № 404;შიდა 
ტელ: 6441 

2 ნინო გობეჯიშვილი 
 

მთავარი სპეციალისტი n.gobejishvili@gtu.ge 
ოთახი № 404; შიდა 
ტელ: 6441 

3 ნინო შავერდაშვილი 
 

უფროსი სპეციალისტი n.shaverdashvili@gtu.ge
 ოთახი № 404; შიდა 
ტელ: 6441 

  

არქიტექტურული ფიზიკის და მულტიმედიური პროექტირების ლაბორატორია 

№ სახელი, გვარი თანამდებობა საკონტაქტო 
1 ბადრი გორგილაძე 

 
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი b.gorgiladze@gtu.ge 

2 ირმა კოდუა 
 

უფროსი სპეციალისტი i.kodua@gtu.ge 

3 მაია მესხი 
 

უფროსი ლაბორანტი m_mesxi@gtu.ge 

4 ირაკლი 
ზუკაკიშვილი 
 

ლაბორანტი i.zukakishvili@gtu.ge 

 



არქიტექტურული გეგმარების და ურბანისტიკის დეპარტამენტი №601 

№ სახელი, გვარი თანამდებობა საკონტაქტო 
1 თენგიზ 

მახარაშვილი 
 

დეპარტამენტის ხელმძრვანელი 
არქიტეტურის მეცნიერებათა 
დოქტორი, პროფესორი 

t.makharashvili@gtu.ge 
ოთახი №504;ტელ.68–
84   

2 ლამარა ჭყონია  
 

მთავარი სპეციალისტი l.chkonia@gtu.ge 
ოთახი №504;ტელ.68–
84   

3 თეა შაბურიშვილი 
 

უფროსი სპეციალისტი t.shaburishvili@gtu.ge 
ოთახი №504;ტელ.68–
84   

4 მირიან გედენიძე 
 

სპეციალისტი m.gedenidze@gtu.ge 
ოთახი №504;ტელ.68–
84   

 

ინტერიერის და დიზაინის დეპარტამენტ №602 

№ სახელი, გვერი თანამდებობა საკონტაქტო 
1 თინათინ ჩიგოგიძე 

 
დეპარტამენტის ხელმძრვანელი 
აკადემიური დოქტორი, 
პროფესორი 

t.chigogidze@gtu.ge 
ოთახი 304;ტელ.6028 

2 ლია ჩიგოგიძე 
 

მთავარი სპეციალისტი l.chigogidze@gtu.ge 
ოთახი 304;ტელ.6028 

3 ლარისა 
შაბურიშვილი 
 

მთავარი სპეციალისტი l.shaburishvili@gtu.ge 
ოთახი 304;ტელ.6028 

 

არქიტექტურული საფუძვლების და თეორიის დეპარტამენტი №603 

№ სახელი, გვერი თანამდებობა საკონტაქტო 
1 ვახტანგ 

ფირცხალავა 
 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 
აკადემიური დოქტორი, 
პროეფესორი 

v.pirckhalava@gtu.ge 
ოთახი 306 

2 ნატალია 
საყევრიშვილი 
 

უფროსი სპეციალისტი n.sakevarishvili@gtu.ge
ოთახი 306 

3 მაია გოგოლაძე 
 

უფროსი სპეციალისტი m.gogoladze@gtu.ge 
ოთახი 604 



 

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი № 604 

№ სახელი, გვერი თანამდებობა საკონტაქტო 
1 მაია სეხნიაშვილი 

 
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 
მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი 

 

2 ზურაბ 
პაპელიშვილი 
 

უფროსი სპეციალისტი  

 

   

არქიტექტურული გეგმარების და ურბანისტიკის დეპარტამენტი №601 

აკადემიური პერსონალი 

 

№ სახელი, გვარი 
 

დაკავებული თანამდებობა საკონტაქტო 

1 თენგიზ მახარაშვილი 
 

პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

t.makharashvili@gtu.ge    

2 ოთარ ნახუცრიშვილი 
 

პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

o.nakhutrsishvili@gtu.ge 

3 გიორგი სალუქვაძე 
 

პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

g.salukvadze@gtu.ge 

4 ნინო იმნაძე 
 

პროფესორი,  
აკადემიური დოქტორი 

n.imnadze@gtu.ge 

    

5 მერაბ გუჯაბიძე  
 

ასოცირებული პროფესორი 
 

m.goujabidze@gtu.ge 

6 დავით ბოსტანაშვილი  
 

ასოც.პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

d.bostanashvili@gtu.ge 

7 მარიკა ფოჩხუა  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

m.pochkhua@gtu.ge 

8 ირაკლი მურღულია  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

i.murghulia@gtu.ge 

9 მედეა მელქაძე  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

m.melkadze@gtu.ge 

    

10 ბელა თინიკაშვილი  
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

b.tinikashvili@gtu.ge 



11 მამუკა სალუქვაძე  
 

ასისტენტ პროფესორი, 
აკადემიური დოქტორი 
 

m.salukvadze@gtu.ge 

12 ნინო გვენცაძე  
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

n.gventsadze@gtu.ge 

    

13 ანა ბიბილაშვილი 
 

ასისტენტი  
დოქტორანტი 

a.bibilashvili@gtu.ge 

14 გიორგი კვიწინაშვილი 
 

ასისტენტი  
დოქტორანტი 

g.kvitsinashvili@gtu.ge 

 

მოწვეული პერსონალი 

№ სახელი, გვარი დაკავებული თანამდებობა საკონტაქტო 
1 გიული გეგლია 

 
მოწვეული პროფესორი 
 

gegeliagiuli@yahoo.com 

2 გია ნადირაძე 
 

მოწვეული პროფესორი 
 

gianadiradze@yahoo.com   

    

3 მაია ჯავახიშვილი 
 

მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი  
აკადემიური დოქტორი 

maya.java@gmail.com 

4 ნინო ჩხეიძე 
 

მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი  
აკადემიური დოქტორი 

nino_chkheidze@hotmail.com 

5 გიორგი ყიფიანი 
Giorgi Kipiani 

მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი  
Invited Assoc. Professor; PhD in 
Architecture 

giorgikipiani53@gmail.com   

6 მერაბ ბოლქვაძე 
 

მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი  
აკადემიური დოქტორი 

mer.bolqvadze@yahoo.com       

7 პავლე ძინძიბაძე 
 

მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი  
 

paul_vda@hotmail.com 

8 თენგიზ გოგოლაშვილი 
 

მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი 
 

tengizgogolashvili47@gmail.com 

9 ნოდარ ბუზალაძე 
 

მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი  
 

n.buzaladze@gtu.ge 

10 ვაჟა გელაშვილი 
 

მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი  
 

vazhagelashvili@hotmail.com   

11 თეიმურაზ კლდიაშვილი 
 

მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი 

kldiashvilitemuri@gmail.com 



  
12 თეიმურაზ ხოჯავა 

 
მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი  
 

khojava_T@mail.ru    

    

13 ბესარიონ ტატიშვილი 
 

უფროსი მასწავლებელი 
 

b.tatishvili@gtu.ge 

14 დავით ჩიქოვანი 
 

უფროსი მასწავლებელი 
 

d.chikovani@gtu.ge 

15 ვასილ ქობულია 
 

უფროსი მასწავლებელი 
 

v.kobulia@gtu.ge   

    

16 თამაზ დოგრაშვილი 
 

მასწავლებელი  
 

tamazidograshvili@yahoo.com    

17 თამარ ნაცვლიშვილი 
 

მასწავლებელი  
 

t.natsvlishvili@gtu.ge 

18 თეიმურაზ 
ზედელაშვილი 
 

მასწავლებელი  
 

teimuraz.ze@mail.ru 

19 ზაზა სვანაძე 
 

მასწავლებელი  
 

z.svanadze@gtu.ge   

20 მამუკა ბარათაშვილი 
 

მასწავლებელი  
 

mamukabaratashvilige@gmail.com   

21 დონარა მჭედლიშვილი 
 

მასწავლებელი  
 

dorame0129@gmail.com 

22 ვიტალი ფრანგიშვილი 
 

მასწავლებელი  
 

rgoli@mail.com 

23 ლალი ხუციშვილი 
 

მასწავლებელი  
 

lalikhutsi@gmail.com      

 

ინტერიერის და დიზაინის დეპარტამენტი № 602 

აკადემიური პერსონალი 

№ სახელი, გვარი დაკავებული თანამდებობა საკონტაქტო 
1 ნინო ხაბეიშვილი 

 
პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

n.khabeishvili@gtu.ge 

2 თინათინ ჩიგოგიძე 
 

პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

t.chigogidze@gtu.ge 

3 ლია ლურსმანაშვილი  
 

პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

lia.lursmanashvili@gtu.ge 

    

4 ნათია ქოჩლაძე 
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

n.kochladze@gtu.ge 

5 ნანი ფხაკაძე  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

n.pkhakadze@gtu.ge 



6 ვალერი მჭედლიშვილი 
  

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

v.mchedlishvili@gtu.ge 

7 გიორგი წულუკიძე  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

g.tsulukidze@gtu.ge 

8 ნუგზარ ხვედელიანი 
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

n.khvedeliani@gtu.ge 

    

9 ავთანდილ დიღმელაშვილი  ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

a.digmelashvili@gtu.ge 

10 გია როყვა  
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

g.rokva@gtu.ge 

11 შოთა გელაშვილი 
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

sh.gelashvili@gtu.ge 

12 მარიამ ხაბეიშვილი 
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

m.khabeishvili@gtu.ge 

13 ლელა გერეგეშელიძე  
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

l.gergeshelidze@gtu.ge 

    

14 ირინა მაკოვკინა 
 

ასისტენტი  
დოქტორანტი 

i.makovkina@gtu.ge 

 

მოწვეული პერსონალი 

№ სახელი, გვარი დაკავებული 
თანამდებობა 

საკონტაქტო 

1 დიანა დათუკიშვილი 
 

მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი  
 

d.datukishvili@gtu.ge 

2 თინათინ ერისთავი 
 

მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი  
 

tinatin_eristavi@yahoo.com 

3 ქეთევან სალუქვაძე 
 

მოწვეული ასოცირებული 
პროფესორი  
 

ketevan‐salukvadze@bk.ru

   

4 ნათელა ჯობაძე 
 

უფროსი მასწავლებელი 
 

dodojoba@yahoo.com 

5 ზურაბ კარა–მურზა 
 

უფროსი მასწავლებელი 
 

karamurza43@gmail.ru 

6 მზია ხაჭაპურიძე 
 

უფროსი მასწავლებელი 
 

mzia4717@gmail.com

   

7 ნინო დაუთაშვილი 
 

მასწავლებელი  
 

nino_dautashvili@yahoo.com 

8 დათო კიკნაველიძე მასწავლებელი  khadaki@mail.ru 



  
9 გურამ ხოსრუაშვილი 

 
მასწავლებელი  
 

guramkhosruashvili@yahoo.com 

 

არქიტექტურის საფუძვლების და თეორიის დეპარტამენტი № 603 

აკადემიური პერსონალი 

№ სახელი, გვარი დაკავებული 
თანამდებობა 

საკონტაქტო 

1 ვახტანგ ფირცხალავა  
 

პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

v.pirckhalava@gtu.ge 

2 ჯუმბერ მალაღურაძე  
 

პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

j.malaguradze@gtu.ge 

3 ზურაბ ტიტვინიძე  პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

z.titvinidze@gtu.ge 

    

4 გურამ აბულაძე  
 

ასოცირებული 
პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

g.abuladze@gtu.ge 

5 მარინე მაისურაძე  
 

ასოცირებული 
პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

marine.maisuradze@gtu.ge 

6 ქეთევან ბერეკაშვილი  ასოცირებული 
პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

k.berekashvili@gtu.ge 

7 ვანდა მუჯირი  
 

ასოცირებული 
პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

v.mujiri@gtu.ge 

8 ბიძინა ბერიშვილი  ასოცირებული 
პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

b.berishvili@gtu.ge 

9 გია ნაცვლიშვილი 
 

ასოცირებული 
პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

g.nacvlishvili@gtu.ge 

10 მაია ძიძიგური  
 

ასოცირებული 
პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

m.dzidziguri@gtu.ge 

11 მაია დავითაია  
 

ასოცირებული 
პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

m.davitaia@gtu.ge 

12 მარიამ მალაღურაძე  ასოცირებული 
პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

m.malaguradze@gtu.ge 

13 გიორგი ცხოვრებაშვილი  
 

ასოცირებული 
პროფესორი 

g.tsxovrebashvili@gtu.ge 



აკადემიური დოქტორი 
14 ნინო ჩაჩავა  

 
ასოცირებული 
პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

n.chachava@gtu.ge 

    

15 ლიანა გიორგობიანი 
  

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

l.giorgobiani@gtu.ge 

16 გიორგი ბერიძე  
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

g.beridze@gtu.ge 

17 მაგდა ლეკიშვილი  
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

m.lekishvili@gtu.ge 

18 თამარ ტაბატაძე 
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

t.tabatadze@gtu.ge 

19 გიორგი მუხიაშვილი 
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

g.mukhiashvili@gtu.ge 

20 მზევინარ გაგაძე 
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

m.gagadze@gtu.ge 

    

21 თამარ ჩუბინიძე 
 

ასისტენტი  
 

t.chubinidze@gtu.ge 

 

მოწვეული პერსონალი 

№ სახელი, გვარი დაკავებული 
თანამდებობა 

საკონტაქტო 

1 გურამ ყიფიანი 
 

მოწვეული 
პროფესორი  
აკადემიური 
დოქტორი 

guram_kipiani@ 
iliauni.edu.ge 

2 ლევან ბერიძე 
 

მოწვეული 
პროფესორი  
აკადემიური 
დოქტორი 

leber007@yahoo.com 

3 ნათია ასათიანი 
 

მოწვეული 
ასოცირებული 
პროფესორი  
აკადემიური 
დოქტორი 

 

4 თამაზ გოგოლაძე 
 

მოწვეული 
ასოცირებული 
პროფესორი  
 

t.gogoladze@gtu.ge 

5 თამარ ჭანტურია 
 

მოწვეული 
ასოცირებული 
პროფესორი  
 

tamri-50@mail.ru 



6 ვალერიან კლდიაშვილი 
 

უფროსი 
მასწავლებელი 
 

kldiashvilitemuri@gmail.com 

7 ლალი ხვედელიძე 
 

უფროსი 
მასწავლებელი 
 

lalik77@gmail.com 

8 ლეილა მეგრელიშვილი 
 

უფროსი 
მასწავლებელი 
 

leila.megrelishvili@gmail.com 

    

9 ნინო ქიქოძე 
 

მასწავლებელი  
 

nino.kikodze@yahoo.com 

10 ზაქარია შავაძე 
 

მასწავლებელი  
 

zaur.shavadze@yahoo.com 

11 თამარ ლორთქიფანიძე 
 

მასწავლებელი  
 

Guidetata1@gmail.com 

12 გელა კობიაშვილი 
 

მასწავლებელი  
 

giorgi.kobi@gmail.com 

 

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი № 604 

მოწვეული პერსონალი 

№ სახელი, გვარი დაკავებული 
თანამდებობა 

საკონტაქტო 

1 მაია სეხნიაშვილი 
 

მოწვეული 
ასოცირებული 
პროფესორი  
 

msekhn@gmail.com 

2 დავით ტაბატაძე 
 

მოწვეული 
ასოცირებული 
პროფესორი  
 

davitabatadze6@yahoo.com 

    

3 მაკა ჟღენტი 
 

უფროსი მასწავლებელი 
 

maka.chitidze@yahoo.com 

4 გია ამირანაშვილი 
 

უფროსი მასწავლებელი 
 

 

5 ქეთევან გაგოშიძე 
 

უფროსი მასწავლებელი 
 

ketevantata@gmail.com 

6 ეკა ცინდელიანი 
 

უფროსი მასწავლებელი 
 

ekatsindelani@hotmail.com 

7 ლალი თოიძე 
 

უფროსი მასწავლებელი 
 

art.lalitoidze@gmail.com 

8 მაკა გოცირიძე 
 

უფროსი მასწავლებელი 
 

makagociridze1@gmail.com 



9 რუსუდან ბულია 
 

მასწავლებელი 
  

rusudanbulia@gmail.com 

10 გია ცინცაძე 
 

მასწავლებელი 
 

 

11 ბიძინა ქავთარაძე 
 

მასწავლებელი  
 

bidzinaqavtaradze@yahoo.com 

12 ლალი ქუთათელაძე 
 

მასწავლებელი 
(საათობრივი) 
 

laliquta@yahoo.com 

 

სულ 130 თანამშრომელი: 

21 სპეციალისტი (9 მთავარი სპეციალისტი; 8 უფროსი სპეციალისტი; 4 
სპეციალისტი) 

1 ლაბორატორიის გამგე, 1 უფროსი ლაბორნტი, 1 ლაბორანტი 

49 აკადემიური პერსონალი: 

10 პროფესორი; 

21 ასოცირებული პროფესორი; 

13 ასისტენტ პროფესორი 

4 ასისტენტი 

57 მოწვეული პერსონალი: 

4 პროფესორი; 

15 ასოცირებული პროფესორი; 

9 უფროსი მასწავლებელი; 

15 მასწავლებელი. 


