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პერსონალური ინფორმაცია 

 
სახელი, გვარი: მანანა მოისწრაფიშვილი 
დაბადების თარიღი: 30.05.1967 წ. 
დაბადების ადგილი: თბილისი 
მისამართი : თბილისი, ა. კვანტალიანის ქ. 106  
ტელეფონი:  (995 32)252 98 25;  

მობ. 5(99)949414,  
ელ.ფოსტა: m.moistsrapishvili@gtu.ge 

 

პროფესიული მოღვაწეობა 

 
სამეც. / აკად. ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 

სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საგზაო 

დეპარტამენტი.  
დაწესებულების მისამართი: კოსტავას 72 

თანამდებობა : პროფესორი 

 

განათლება                                                    უმაღლესი 

 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი, სპეციალობა, 

კვალიფიკაცია 

1984-1989 წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეციალობა - 

რკინიგზების მშენებლობა, ლიანდაგი და სალიანდაგო 

მეურნეობა, მიმოსვლის გზათა ინჟინერ-მშენებელი HB # 
068359 

1991–2004 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასპირანტურა, ტმკ 

#004222 (30.03.2004) შიფრი T 05.05 #11 სპეციალობა 

,,საავტომობილო გზების, რკინიგზების, ხიდების, 

აეროდრომების, მეტროპოლიტენისა და სატრანსპორტო 

გვირაბების მშენებლობა“ 

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

2012 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საგზაო 

დეპარტამენტი. პროფესორი; 

2008 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი; 

mailto:m.moistsrapishvili@gtu.ge


1989 წ.-2008 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასისტენტ 

პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი, ფაკულტეტის 

სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი. 

2004 წ.-2010 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის `ნაგებობების, 

სპეციალური სისტემების და საინჟინრო უზრუნველყოფის 

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 0,5 შტ.. უფროსი მეცნიერ–

თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი, ჟურნალ 

,,სამხედრო-საინჟინრო ხელოვნების“ მთ. რედაქტორის 

მოადგილე 
2005 წლიდან დღემდე სს ,,საქართველოს რკინიგზა“ ტექნიკური სამსახურის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების წამყვანი 

სპეციალისტი, მთავარი სპეციალისტი, ამჟამად მრჩეველი; 
2015 წლიდან დღემდე ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი, სამეთვალყურეო 

საბჭოს წევრი, ხარისხის მართვის მენეჯერი; 

2014 წლიდან დღემდე სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტი, 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ავტორიზაციის 

ექსპერტი, პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების  

პროგრამის დარგის ფასილიტატორი, ტრანსპორტის 

პროფესიული და აკადემიური დარგობრივი საბჭოების წევრი; 

1989-2005 წ. საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი, მასწავლებელი; 

2004 წლიდან დღემდე                    

2016 წლიდან დღემდე                    

ექსპერტული საქმიანობა ხელშეკრულებების 

საფუძველზე. 
საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტისა და სარედაქციო 

საბჭოს  წევრი მშენებლობისა და გარემოს დაცვის 

მიმართულებით,  მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინჟინერიის 

მსოფლიო აკადემია, აშშ; 

 

მეცნიერული მიღწევები  

 

მონოგრაფია  1 

სახელმძღვანელო  9 

სტატიები 61 

კონფერენციები 12 

გამოგონებები 1 

გრანტები 1 

მეცნიერული მოღვაწეობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე: 

http://gtu.ge/mecniereba2016 

 

 

ენების ცოდნა 

 

რუსული  თავისუფლად 

ინგლისური  საშუალოდ 

 

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


პედაგოგიური საქმიანობა 

 

სასწავლო კურსის დასახელება სწავლების საფეხური/ saganmanaTleblo 
programa 

შესავალი  საგზაო ინჟინერიაში; 

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასება საგზაო 

ინჟინერიაში 

სატრანსპორტო მშენებლობა და 

ლანდშაფტი. 

ბაკალავრიატი - მშენებლობა, საგზაო 

ინჟინერია 

სატრანსპორტო მშენებლობის 

პროექტებისა და რისკების მართვა; 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები და 

სისტემები საგზაო მშენებლობის 

დაპროექტებასა და მენეჯმენტში; 

სატრანსპორტო მშენებლობის 

პროექტებისა და რისკების მართვა; 

სარკინიგზო ტრანსპორტის ბუნებრივ 

და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასება და საინვესტიციო პროექტების  

ანალიზი; 

სატრანსპორტო კომუნიკაციების 

დაპროექტება ლანდშაფტის 

თავისებურებების გათვალისწინებით; 

რკინიგზების  დაპროექტება მთიანი 

რელიეფისა და ჩქაროსნული მოძრაობის 

პირობებში; 

საინვესტიციო პროექტების  ანალიზი. 

მაგისტრატურა – მშენებლობა, საგზაო 

ინჟინერია 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვი-

თარების ძირითადი მიმართულებები 

და  აქტუალური პრობლემები; 

სამეცნიერო კვლევის მეთოდები საგზაო 

ინჟინერიაში 

დოქტორანტურა – საგზაო 

ინფრასტრუქტურა და მიწისქვეშა 

ხელოვნური ნაგებობები, საგზაო ინჟინერია 

 

 

ინტერესის სფერო 
სამეცნიერო სფეროს  დასახლება  

 საგზაო მშენებლობის პროექტების ექსპერტიზა, პროექტირება და მშენებლობის 

ზედამხედველობა. ლიანდაგის მოვლა-შენახვის ნორმატულ-ტექნიკური 

დოკუმენტაციის შემუშავება; გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანპორტო 

მშენებლობისას; პროფესიული და აკადემიური პროგრამების შემუშავება და 

განვითარება; საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხარისხის უზრუნველყოფის 

საქმიანობა.  

 

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
 ღირსების ორდენი - 2008 წ;  

 სახელობითი (ლენინური) სტიპენდია 1986–1989 წ.;  



 ტრასეკას ტრეინინგი 2008 წ. 20-24 აპრილი, თურქეთი; 

 სტუ-ს, აიოვას და სკსგ `ინქორპორეიტედ~-ის ერთობლივი ტრეინინგი მარტი, 2009 

წ., საქართველო 

 `აბრეშუმის გზის~ ქვეყნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლოგისტიკაში 2010 წ. 16-

20 ივნისი, თურქეთი 

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის  ექსპერტების ტრენინგი, სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული  ცენტრი, თბილისი,   2013 წელი, 

დეკემბერი. 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ფასილიტატორების  ტრენინგი, სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული  ცენტრი, თბილისი,   2014, 2015 

წელი; 

 DB ტრენინგი  დუალური სწავლების მეთოდოლოგია პროფესიულ განათლებაში 2017 

წელი; 

 სტკ-ს და ასუ–ს ტრეინინგი შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაში, ნოემბერი, 

2017 წ., საქართველო. 

 

 

ჰობი 

ფლორისტიკა, კინოლოგია, ხელოვნება 

 


