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სამუშაო გამოცდილება: 

2017 წ - დღემდე     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტი, დეპარტამენტი N602 - 
ასოცირებული პროფესორი 

2013  - 2017 წწ.        საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტი, დეპარტამენტი N602 - ასისტენტ 
პროფესორი 

2012 – 2013 წწ.        საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
არქიტექტურისა და ურბანისტიკის 
დეპარტამენტი – მოწვეული ასოც. პროფესორი 

2009  - 2012 წწ.        საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
არქიტექტურისა და   ურბანისტიკის 
დეპარტამენტი – მოწვეული სპეციალისტი 
საათობრივი ანაზღაურებით 

2008  - 2009  წწ.        შპს "მოდულიონი" არქიტექტორი 

2007 – 2008   წწ.       შპს "არქიტექტონიკა" არქიტექტორი 
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2006 – 2007  წწ.       პარლამენტის აპარატის ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების დეპარტამენტის 
ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და 
პროგრამირების განყოფილება – უფროსი 
სპეციალისტი 

2001-2006  წწ.          საქართველოს პარლამენტის აპარატის 
ინფორმატიკის დერაპტამენტის საინფორმაციო 
ბაზების ინტერნეტის გაძღოლის ჯგუფის 
უფროსი სპეციალისტი 

2000 -2001 წწ.          შპს „კომპიუტერი“  – უფროსი სპეციალისტი 

1999 – 2003 წწ.         სტუ, არქიტექტურის ინსტიტუტი, ასპირანტი 

1998 – 1999 წწ.         სტუ, არქიტექტურის ინსტიტუტი, დიზაინის 
კათედრა – სტაჟიორ–მკვლევარი 

 

შეთავსებით მუშაობა: 

2010- დღემდე         შ.პ.ს. „ხურო XXI” -  არქიტექტორი 

2015 წ.                       S-CAD GROUP      Autocad-ის მასწავლებელი 

2013 წ.                       შ.პ.ს. „სეისმომედეგი პროექტირების და 
ექსპერტიზის ცენტრი“ - არქიტექტორი 

2005 – 2006 წწ.         შ.პ.ს. „ინდასტრი კომპანი“ - არქიტექტორი 

ასოციაციების წევრობა:    

საქართველოს არქიტექტორთა კავშირი  

 

საერთაშორისო ტრეინინგები:  

სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრის, აიოვას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტისა (აშშ) და “სათემო კოლეჯები საერთაშორისო 
განვითარებისათვის ინქ”-ის მიერ (აშშ) ორგანიზებული თრეინინგი: 



“სწავლების თანამედროვე მეთოდების ზოგადი კურსი”, თბილისი, 
 2009 წ.  

სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი - თრეინინგი „Modern 
methodologies in teaching and learning“ 26.04.2017 

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 
ცენტრი - თრეინინგი „კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება 
მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში“ 27,28,29 
ივლისი, 2016წ. 

  

განათლება: 

1999 –  2003 წწ.     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
ასპირანტურა   

1993 - 1998 წწ.        საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
არქიტექტურის ფაკულტეტი, სპეციალობა – 
არქიტექტურა, კვალიფიკაცია – არქიტექტორი  

ენების ცოდნა:                

ქართული, რუსული,ინგლისური  

კომპიუტერული პროგრამები:           

AutoCAD, 3DMAX,  PhotoShop,  Microsoft office 

 

კონფერენციებში მონაწილეობა: 

1. გარე ვაჭრობა - დროებითი მოვლენა, თუ საზოგადოების განვითარების 
ლოგიკური შედეგი?//სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის ხსოვნისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ქართული 
არქიტექტურის ისტორიისა და თეორიის პრობლემები“, 2002წ. 

2. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ 
ქსოვილში//სტუ,პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის 
არქიტექტორთა II კონფერენცია „ურბანული კონფლიქტი 
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ“, 2003წ. 

3. გარე ვაჭრობის ორგანიზების საკითხი ქალაქის ტერიტორიაზე (დიდი 
დიღომის მაგალითზე)//სტუ,პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის 



არქიტექტორთა IV სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია 
„არქიტექტურა და რეგულირება“, 2005წ. 

4. გარე ვაჭრობის მდგომარეობა თბილისში - სიახლე და 
პერსპექტივა//სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტი, „არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე 
პრობლემები“ 2012წ. 

5. დიზაინის ახალი მიმართულება - ფსიქო-დიზაინი //სტუ, 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, 
„არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ 
2013წ 

6. თბილისში გარე ვაჭრობის განვითარების პერსპექტივა-ამერიკული 
გამოცდილება//ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური 
საერთაშორისო კონფერენცია, 2014წ. 

7. XXI საუკუნის „რეაგირებადი არქიტექტურა“ 
ამერიკაში//ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო 
კონფერენცია, 2015წ. 

8. მეოთხე განზომილება - ფუტურისტული ფანტაზიების რეალიზაცია 
შეერთებულ შტატებში//ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური 
საერთაშორისო კონფერენცია, 2016 წ. 

9. მდგრადი ავეჯის დიზაინი - როგორც ეკოლოგიური მდგრადობის 
შენარჩუნების ფაქტორი(ამერიკული გამოცდილება) 
//ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო 
კონფერენცია,  2017წ. 

 
 
 

პუბლიკაციები:    
1. ქ. თბილისში გარე ვაჭრობის ორგანიზებისა და არქიტექტურული 

გადაწყვეტისათვის // მეცნიერება და ტექნოლოგიები N4-6, 2001წ. 
2. Evalution of Urban Infrastructure in the Historical Aspects of Street 

Vending//საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე N3, 2002წ. 
3. გარე ვაჭრობა - დროებითი მოვლენა თუ საზოგადოების განვითარების 

ლოგიკური შედეგი?//კავკასიის მაცნე, სპეც. გამოცემა, 2002წ. 
4. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ 

ქსოვილში//კავკასიის მაცნე, სპეც. გამოცემა 2, 2003წ. 
5. გარე ვაჭრობის ორგანიზების საკითხი ქალაქის ტერიტორიაზე (დიდი 

დიღომის მაგალითზე)//კამარა N1(4), 2005წ. 
6. გარე ვაჭრობის მდგომარეობა თბილისში - სიახლე და 

პერსრექტივა//სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 



ფაკულტეტი, „არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე 
პრობლემები“ სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი N2, 2012წ. 

7. მდგრადი ინტერიერის დიზაინი - როგორც ეკოლოგიური მდგრადობის 
შენარჩუნების ფაქტორი//საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო, სტუ, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო 
შრომათა კრებული N67, 2012წ. 

8. ინტერიერის გამწვანების თანამედროვე ტენდენციების მიმოხილვა - 
სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ N1(28), 2013წ. 

9. დიზაინის ახალი მიმართულება - ფსიქო-დიზაინი //სტუ, 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, 
„არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ 
სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი N3, 2013წ. 

10. მდგრადობის პრინციპები 21-ე საუკუნის ავეჯის 
დიზაინში//საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი 
აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“ N25, 
2014წ. 

11. მომავლის არქიტექტურა - ადაპტირებადი 
არქიტექტურა//საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო, სტუ, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო 
შრომათა კრებული N69, 2014წ. 

12. რეაგირებადი არქიტექტურის მაგალითები XXI საუკუნის 
ამერიკაში//სტუ, „განათლება“ N2(13), 2015 წ. 

13.  მეოთხე განზომილება - ფუტურისტული ფანტაზიების 
რეალიზაცია//სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ N2(41), 
2016წ. 

14. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ АДАПТАЦИЙ ВЫСОКОГОРНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ГРУЗИЙ НА 
ПРИМЕРЕ МЦХЕТА-МТИАНЕТСКОГО РЕГИОНА//Министерство 
образования Азербайджанской республики, Азербайджанский 
архитектурно-строительный университет, материалы международной 
научно-практической конференции «Архитектура и градостроительное 
развитие курортов, зон отдыха и туристических мест», Баку-2016 


	სამუშაო გამოცდილება:

