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ენებიენები

ენაენა წერაწერა კითხვაკითხვა მეტყველებამეტყველება
Russian C2 C2 C2
English B1 A2 A2

განათლებაგანათლება

უმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსიუმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსი

აკადემიური ხარისხი/სტატუსი: მაგისტრი/მაგისტრთან გათანაბრებული

მინიჭების თარიღი: 1995

მიღებული განათლებამიღებული განათლება

აკადემიურიაკადემიური
ხარისხი/სტატუსიხარისხი/სტატუსი

დაწესებულებისდაწესებულების
დასახელებადასახელება

ქვეყანაქვეყანა სპეციალობასპეციალობა
დაწყებისდაწყების

წელიწელი
დასრულებისდასრულების

წელიწელი

მაგისტრი/მაგისტრთან
გათანაბრებული

საქართველოს
ტექნიკური

უნივერსიტეტი

საქართველო
(Georgia)

მართვის ავტომატიზებული
სისტემების (პროგრამული

ინჟინერიის) დეპარტამენტი
1990 1995

პროექტებიპროექტები

დასრულებული პროექტებიდასრულებული პროექტები

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

ინტერნეტი ყველა სოფლის
ბიბლიოთეკას

ელექტრონული კატალოგი
Openbiblio-ს მოწვეული

მასწავლებელი

რუსუდან
ასათიანი

04.01.2015 16.01.2018

საქართველოს
პრეზიდენტის

სარეზერვო
ფონდი

ადამიანთა ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ ბრძოლა -
სპექტაკლი "ბრმები"

პროექტის ხელმძღვანელი
თამარი

ხახუტაშვილი
10.05.2007 15.11.2007

ევროპის
უშიშროებისა და

თანამშრომლობის
ორგანიზაციის

სამეცნიერო მიმართულებებისამეცნიერო მიმართულებები

ძირითადი მიმართულებებიძირითადი მიმართულებები

მიმართულება: 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი



ქვე-მიმართულება: 1.2 კომპიუტერული და საინფორმაციო მეცნიერებანი

კატეგორია: 1.2.1 კომპიუტერული მეცნიერებანი

დამატებითი მიმართულებები (1)დამატებითი მიმართულებები (1)

მიმართულება: 5. სოციალური მეცნიერებანი

ქვე-მიმართულება: 5.9 სხვა სოციალური მეცნიერებანი

კატეგორია: 5.9.2 სხვა სოციალური მეცნიერებები

დასაქმების ისტორიადასაქმების ისტორია

მიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)იმიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)ი

სამუშაო ადგილისამუშაო ადგილი
სტრუქტურული ერთეულისსტრუქტურული ერთეულის

დასახელებადასახელება
თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები

დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

ა(ა)იპ ასოციაცია მეცნიერებისათვის -
დამფუძნებელი,

პრეზიდენტი
- 05.10.2018

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი

ბიბლიოთეკა ხელმძღვანელი - 04.04.2018

ა(ა)იპ არტიდეა -
დამფუძნებელი,

პრეზიდენტი
- 03.04.2007

ინდივიდუალური მეწარმე თამარ
ხახუტაშვილი

- - - 14.07.2006

სამუშაო გამოცდილებასამუშაო გამოცდილება

კომპანია / დაწესებულებაკომპანია / დაწესებულება
სტრუქტურულისტრუქტურული

ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

ბიბლიოთეკა კონსულტანტი - 29.01.2018 04.04.2018

შოთა რუსთაველის
საქართველოს ეროვნული

სამეცნიერო ფონდი

სამეცნიერო
დეპარტამენტი

მთავარი სპეციალისტი - 07.08.2016 28.03.2018

შპს გრიგოლ რობაქიძის
უნივერსიტეტი

- მოწვეული ლექტორი - 19.01.2015 12.05.2017

შპს გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტი

ბიბლიოთეკა
მონაცემთა ბაზების

კოორდინატორი
- 03.09.2012 17.05.2017

საქართველოს საბიბლიოთეკო
ასოციაცია

-

EIFL ელექტრონული
საინფორმაციო რესურსების

ლიცენზირების
კოორდინატორი
საქართველოში

- 16.09.2009 09.10.2017

კოტე მარჯანიშვილის
სახელობის სახელმწიფო

აკადემიური დრამატული
თეატრი

სპექტაკლი "ბრმები" პროდიუსერი - 10.05.2007 15.09.2007

ილია ჭავჭავაძის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

- მოწვეული ლექტორი - 16.01.2007 24.06.2008

საქართველოს კოსმოსური
სააგენტო

- სპეციალისტი - 15.04.2005 18.04.2006

ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეროვნული სამეცნიერო

ბიბლიოთეკა

ინფორმატიკისა და
ელექტრონული

კატალოგიზაციის
განყოფილება

განყოფილების უფროსი - 07.02.2000 04.09.2016

საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის ცენტრალური
სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

ინფორმატიკისა და
ელექტრონული

კატალოგიზაციის
განყოფილება

ოპერატორი - 06.02.1996 06.02.2000



სამეცნიერო პროდუქტიულობასამეცნიერო პროდუქტიულობა

სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელოსტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო

ტიპიტიპი ავტორ(ებ)იავტორ(ებ)ი სათაურისათაური ჟურნალიჟურნალი წელიწელი

სტატია

ა.გ. ამირანაშვილი, ლ.გ.
ქართველიშვილი, თ. ვ.

ხახუტაშვილი, ლ. .
მეგრელიძე

აჭარასა და კახეთში (საქართველო) ზოგიერთ მარტივი
თერმული ინდექსისა და ტურიზმის კლიმატის
ინდექსით ასოცირებული მეტეოროლოგიური

პარამეტრების შეცვლა

საქართველოს
გეოფიზიკის

საზოგადოების
ჟურნალი

2018

სახელმძღვანელო თამარ ხახუტაშვილი
წიგნი (ცნობარი) - „საერთაშორისო საქველმოქმედო
ორგანიზაციები, ფონდები და პროგრამები” (რუსულ

ენაზე) – ტომი 2
 2008

სახელმძღვანელო თამარ ხახუტაშვილი
წიგნი (ცნობარი) - „საერთაშორისო საქველმოქმედო
ორგანიზაციები, ფონდები და პროგრამები” (რუსულ

ენაზე) – I ტომი
 2006

პროდუქტიულობის მაჩვენებელიპროდუქტიულობის მაჩვენებელი
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