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სახელი, გვარი:

თამარ ხინიკაძე-გვარამია

დაბადების თრიღი : 17.01.1984
მისამართი :

თბილისი, ნაფარეულის 12 ,ბ 4.

ტელ:
E-mail:
განათლება:

591 410 227
tkhinikadze@mail.ru
1. 2001-2003 წწ - ბათუმის შოთა რუსთაველის

(წლები,სასწავლებელი,ფაკულტეტი)

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ეკონომიკის
ფაკულტეტი - ბაკალავრიატი.
2. 2003-2006 წწ -თბილსის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი - ბაკალავრიატი.
3. 2006-2008 წწ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი- მაგისტრანტი.
4. 2012- დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივ-ტი

სამუშაო გამოცდილება:
(წლები,ორგანიზაცია,თანამდებობა) 2017- დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ასისტენტ პროფესორი

2008 -2013 წწ - შპს „ედრესი“ - ბუღალტერი.

2004 -2007 წწ შპს „იმპულსი“ და შპს „პულსი“ ფინანსისტი.

ტრეინინგები:

1. 12 მაისი 2005 წ - ბუღალტრული
აღიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები

(პერიოდი _ ტრენინგის, კურსის დასახელება,

2. 10.05.2007 წ - საოფისე პროგრამები

კვალიფიკაცია, სერტიფიკატი)

ინტერნეტი და საბუღალტრო პროგრამა
(Superfin)
გამოქვეყნებული ნაშრომები :

10-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მ.შ. 6 საერთაშორისო კონფერენცია

უცხო ენების ცოდნა :

ინგლისური და რუსული ენები

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები: Microsoft Office Excel
Microsoft Office Word
Power Point
Internet
Superfin
Oris

მყავს მეუღლე და სამი ვაჟი.
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