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CURRICULUM VITAE                                                                                                    

 

 
                                                                                                                                 

 

gvari                       saxeli                     mamis saxeli 
 

dabadebis TariRi da adgili:  25. 06. 1965. თბილისი  

   

samuSao adgili; თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი   

misamarTi: უნივერსიტეტის ქ. 2 

tel. 30. 00. 32                                   veb gverdi: www.tsu.ge 

faqsi: +995-32/30-00-12                            

საცხოვრებელი ადგილი:  

misamarTi: ილ. ჭავჭავაძის გამზირი  39, ბ. 104 

tel: 22. 17. 99                                            mobiluri: 8(93). 20. 80 59 

faqsi:                                            el. Ffosta: ataneli777@yahoo.com 

 

samsaxurebrivi gamocdileba 

 

TariRi 2006წ. 1 სექტემბრიდან დღემდე 

damsaqmebelis dasaxeleba თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა  და ბიზნესის 
ფაკულტეტი 

damsaqmebelis misamarTi უნივერსიტეტის ქ. N 2 

saqmianobis sfero ეკონომიკის პრინციპების პროგრამა 

Tanamdeboba ასისტენტ–პროფესორი 

pasuxismgebloba da movaleobebi პრაქტიკული და სემინარული მეცადინეობების ჩატარება 

  

 

 

 

TariRi 2004–2006 წწ. 

damsaqmebelis dasaxeleba თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა  და ბიზნესის 
ფაკულტეტი 

damsaqmebelis misamarTi უნივერსიტეტის ქ. N 2 

saqmianobis sfero საერთაშორისო ეკონომიკისა და  ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორიის 
კათედრა 

ათანელიშვილი თამარი ოთარი 
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Tanamdeboba უფროსი მასწავლებელი 

pasuxismgebloba da movaleobebi პრაქტიკული და სემინარული მეცადინეობების ჩატარება 
 

 

TariRi 1993–2004 წწ. 

damsaqmebelis dasaxeleba თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა  და ბიზნესის 
ფაკულტეტი 

damsaqmebelis misamarTi უნივერსიტეტის ქ. N 2 

saqmianobis sfero საერთაშორისო ეკონომიკისა და  ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორიის 
კათედრა 

Tanamdeboba მეცნიერ–თანამშრომელი 

pasuxismgebloba da movaleobebi სამეცნიერო მუშაობა, პარალელურად – პრაქტიკული და სემინარული 
მეცადინეობების ჩატარება 

 

 

 

TariRi  

damsaqmebelis dasaxeleba  

damsaqmebelis misamarTi  

saqmianobis sfero  

Tanamdeboba  

pasuxismgebloba da movaleobebi  
 

 

 

შეთავსება (ამჟამად გაქვთ თუ არა სხვა ანაზღაურებადი სამსახური) 

muSaobis dawyebis TariRi  

damsaqmebelis dasaxeleba  

damsaqmebelis misamarTi  

saqmianobis sfero  

Tanamdeboba  

pasuxismgebloba da movaleobebi  

 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები 

samecniero xarisxi ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი – ეკონომიკის აკადემიური 
დოქტორი 

akademiuri wodeba ასისტენტ–პროფესორი 

Sromebis raodenoba 24 

m. S. monografia 7 

saxelmZRvanelo(დამხმარე 

სახელმძღვანელო) 

5 

Sromebis raodenoba bolo 5 wlis 
ganmavlobaSi 

gamoqveynebuli Sromebis sia  იხ დანართი N 1 

saxelmwifo, samecniero 
dargobrivi premia 
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განათლება/ტრეინინგი (დიპლომის/სერთიფიკატის ქსეროასლები წარმოადგინეთ დანართის სახით) 

TariRi 1990 – 1993 წწ. 

dawesebuleba (fakulteti) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – 
სახალხო მეურნეობისა და ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორიის კათედრა  

specialoba ეკონომიკის ისტორია 

diplomis /sertifikatis #  

kvalifikacia ასპირანტი 

 

 
TariRi 1984 – 1990 წწ.                                        ( იხ. დანართი N 2) 

dawesebuleba (fakulteti) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის   სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ეკონომიკის  ფაკულტეტის სტუდენტი  

specialoba სტატისტიკა 

diplomis /sertifikatis # HB N 069172 (წარჩინებით) 

kvalifikacia ეკონომისტი 

 
TariRi 2007                                                       (იხ. დანართი N 3) 

dawesebuleba (fakulteti) IREX AND USAID 

specialoba ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

diplomis /sertifikatis #  

kvalifikacia სერთიფიკატი 

 
TariRi 2009                                                      (იხ. დანართი N 4) 

dawesebuleba (fakulteti) ETH 

specialoba ეკონომიკური კვლევების მეთოდიკა 

diplomis /sertifikatis #  

kvalifikacia სერთიფიკატი 

 
monawileoba samecniero konferenciebSi, eqsperimentebSi bolo 5 wlis ganmavlobaSi 
(miuTiTeT mxolod is konferenciebi, romelTa masalebi an/da Tezisebi 
gamoqveynebulia) 

 
dasaxeleba da TariRi სსიპ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, ივლისი 2010წ. 

moxsenebis saTauri სტატისტიკური სამსახურის შექმნა საქართველოს დემოკრატიულ 
რესპუბლიკაში (საერთაშორისო კონფერენცია) 

Tqveni roli მომხსენებელი 

 
dasaxeleba da TariRi საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია, საქართველოს 

პარლამენტი... ივლისი,  2010წ. 
moxsenebis saTauri სამედიცინო დაწესებულებებში მენეჯერული დანახარჯების აღრიცხის 

სრულყოფის საკითხისათვის (საერთაშორისო კონფერენცია)   
Tqveni roli თანამომხსენებელი 
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dasaxeleba da TariRi საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია, საქართველოს 

პარლამენტი... ივლისი,  2010წ. 
moxsenebis saTauri სამედიცინო დაწესებულებებში ბუღალტრული აღრიცხვის 

ავტომატიზირებული სისტემების ორგანიზების სრულყოფა 
(საერთაშორიშო კონფერენცია) 

Tqveni roli თანამომხსენებელი 

 
dasaxeleba da TariRi საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია, საქართველოს 

პარლამენტი... ივლისი, 2010წ. 
moxsenebis saTauri თანამედროვე ეტაპზე სახელმწიფოს როლი სამედიცინო მომსახურების 

გამჯობესების საკითხებში (საერთაშორისო კონფერენცია) 
Tqveni roli მომხსენებელი 

 
dasaxeleba da TariRi სუხიშვილის უნივერსიტეტი (გორი), 11–12 ივნისი, 2010 წ. 

moxsenebis saTauri თანამედროვე სამეცნიერო აქტუალური საკითხები (II საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია) 

Tqveni roli მომხსენებელი                                     (იხ. დანართი 5) 

 
dasaxeleba da TariRi საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, 9ივლისი, 2010წ. 

moxsenebis saTauri საინვესტიციო პოლიტიკა ევროპაში და ევროინტეგრაცია (სემინარი) 

Tqveni roli თანამომხსენებელი 

 
dasaxeleba da TariRi საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია, საქართველოს 

პარლამენტი... 14–21 ივლისი, თბილისი–ჩაქვი, 2010წ. 
moxsenebis saTauri ჯანდაცვის ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები 

(საერთაშორისო კონფერენცია) 
Tqveni roli მომხსენებელი 

 
dasaxeleba da TariRi ციურიხის ტექნოლოგურ–უმაღლესი სკოლა და თსუ , 30 მარტი–4 აპრილი, 

2009 წ. 
moxsenebis saTauri ეკონომიკური კვლევის მეთოდები (სემინარი) 

Tqveni roli თანამომხსენებელი 

 
dasaxeleba da TariRi საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, 26–27 თებერვალი 2009წ. 

moxsenebis saTauri საქართველოს რეგიონული განვითარება(სემინარი) 

Tqveni roli თანამომხსენებლი 

 
dasaxeleba da TariRi საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია 12–13 დეკემბერი, 2008წ. 

moxsenebis saTauri სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა და საქართველოს 
ეროვნული კონკურენტულობა (სემინარი) 

Tqveni roli თანამომხსენებელი 

 
dasaxeleba da TariRi საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, 25 ნოემბერი, 2008წ. 

moxsenebis saTauri საქართველოს ეკონომიკის ტენდენციები (საჯარო დისკუსია) 

Tqveni roli თანამომხსენებელი 
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dasaxeleba da TariRi საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია, 1–10 სექტემბერი, 
2008წ. (ქალაქი კუშადასი (თურქეთი) საერთაშორისო კონფერენცია) 

moxsenebis saTauri საქართველოში ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმის განვითარების 
ეკონიმიკური ასპექტები 

Tqveni roli მომხსენებელი 

 
dasaxeleba da TariRi საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, 3–4 აპრილი, 2008წ. 

moxsenebis saTauri ნავთობი, გაზი, ენერგეტიკა და ინფრასტრუქტურა 

Tqveni roli თანამომხსენებელი 

 
dasaxeleba da TariRi საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია 29.12.2006 

moxsenebis saTauri განათლების რეფორმა საქართველოში: სამართლებრივი, ეკონომიკური და 
ინსტიტუციური საფუძვლები. 

Tqveni roli მომხსენებელი 

 
dasaxeleba da TariRi საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია 30.06.2006 

moxsenebis saTauri საქართველოს გამოუყენებელი შესაძლებლობები მსოფლიო სავაჭრო 
ორგანიზაციაში და არსებული შანსები: საბაჟო–სატარიფო პოლიტიკა 

Tqveni roli მომხსენებელი 

 
dasaxeleba da TariRi საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია 22.06.2006 

moxsenebis saTauri ქალი ბიზნესში, გენდერული ბიუჯეტი და საქართველოს ეკონომიკა 

Tqveni roli მომხსენებელი 

 
dasaxeleba da TariRi საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია 15.10.2005 

moxsenebis saTauri საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები 

Tqveni roli მომხსენებელი 

 
dasaxeleba da TariRi საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია 14.05.2005 

moxsenebis saTauri საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია: 
შემუშავება და განხორციელება 

Tqveni roli მომხსენებელი 

 
dasaxeleba da TariRi საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გარდამავალი ეკონომიკა: 

პერსპექტივები, განვითარების ტენდენციები, გრენობლის უნივერსიტეტი 
(საფრანგეთი), 1999 

moxsenebis saTauri გარდამავალი ქვეყნების ეკონომიკა (საქართველოს მაგალითზე) 

Tqveni roli თანამომხსენებელი 

 

 
samecniero grantebsa da programebSi monawileoba  (bolo 5 wlis ganmavlobaSi) 

 

grantis dasaxeleba მიწის პრივატიზება საქართველოსა და მოლდოვაში 

donori organizacia ფოლსვაგენის ფირმა და გისენის უნივერსიტეტის საერთაშორისო გრანტი  

TariRi/vadebi 2005–2008 წწ. 

Tqveni roli/Tanamdeboba მოწვეული სპეციალისტი 

grantis saerTo Tanxa  
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grantis dasaxeleba ეკონომიკის სტაბილიზაციის საფეხურები საქართველოში 

donori organizacia ტასის–ტემპუსი 

TariRi/vadebi 2002–2004 წწ. 

Tqveni roli/Tanamdeboba მოწვული სპეციალისტი 

grantis saerTo Tanxa  

 

 
sadisertacio naSromebis xelmZRvaneloba, oponireba (bolo 5 wlis ganmavlobaSi) 
 
 

ramdeni sadoqtoro disertaciis konsultanti iyaviT  

ramdeni sakandidato disertaciis xelmZRvaneli iyaviT  

ramdeni sadoqtoro disertaciis oponenti iyaviT  

ramdeni sakandidato disertaciis oponenti iyaviT  

 
 

samecniero sazogadoebebis, akademiebis, samecniero sabWoebis, saredaqcio kolegiebis, 

saorganizacio komitetebis wevroba 

romeli samecniero sazogadoebis (akademiis) 
namdvili wevri xarT/iyaviT da Tqveni roli 
 

საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაციის წევრი 

romeli samecniero sabWos wevri xarT/iyaviT 
da Tqveni roli 
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა  და 
ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს წევრი 

romeli konferenciis saorganizacio 
komitetis wevri xarT/iyaviT da Tqveni roli 
 

საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ 
ორგანიზებულ 22 კონფერენციის საორგანიზაციო 
ჯგუფის წევრი (2005–2010 წწ.) 

romeli wignis/krebulis redaqtori, 
recenzenti xarT 
 

 

studenTa romeli samecniero wris 
xelmZRvaneli xarT/iyaviT 
 

ეკონომიკის პრინციპების კათედრასთან არსებულ 
სტუდენტური შეჯიბრების საორგანიზაციო 
კომისიის წევრი 

romel saleqcio kursebs 
kiTxulobT/kiTxulobdiT (sruli CamonaTvali) 
 

ეკონომიკის პრინციპები 
ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია 
ეკონომიკის ისტორია 

sazRvargareT romel universitetSi 
yofilxarT miwveuli da ra saleqcio kursebs 
kiTxulobdiT 
 

გრენობლის (საფრანგეთი) უნივერსიტეტი, 1999 წ. 
– გარდამავალი ქვეყნების ეკონომიკური 
პრობლემები. 

sazRvargareT romel universitetSi 
yofilxarT miwveuli da ra saleqcio kursebs 
kiTxulobdiT 
 

ზაარბრიუკენი (გერმანია) 2000 წ.  – სტაჟირება 
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enebis codna (Sesabamis grafebSi CawereT: kargad, damakmayofileblad, mwirad) 

mSobliuri ena ქართული 

ucxo ena რუსული ინგლისური გერმანული ფრანგული 

kiTxva კარგად დამაკმაყოფილებლად   

wera კარგად დამაკმაყოფილებლად   

metyveleba კარგად დამაკმაყოფილებლად   

 

ojaxuri mdgomareoba- myavs meuRle da ori vaJi 

 
Kkompiuteruli programebis (saofise, grafikuli da sxva) codna 

programebis 
dasaxeleba 

kargad damakmayofileblad mwired 

Ms-Windows,   √   
Ms-Word, √   
Ms- Excel √   
Poverprint √   
Internetexsplorer √   
Vizual  Basic    
Corel    
Adobe-photoshop    
 
 

individualuri muSaoba ufro gexerxebaT Tu gunduri? eweviT Tu ara raime 
sazogadoebriv saqmianobas?  

შემიძლია როგორც გუნდური ისე ინდივიდუალური საქმიანობა. ვარ ეკონომიკის პრინციპების 
კათედრასთან არსებულ სტუდენტური შეჯიბრების საორგანიზაციო კომისიის წევრი 
 

SegiZliaT Tu ara xelmZRvaneloba, koordinireba da administrireba, kmayofili xarT TuU ara 
dakavebuli TanamdebobiT, ra Tanamdebobaze warmogidgeniaT Tqveni Semdgomi saqmianoba 

შემიძლია, კმაყოფილი ვარ, მომავალში ჩემი შემდგომი საქმიანობა წარმომიდგენია ერთი 

საფეხურით მაღალ აკადემიურ თანამდებობაზე. 
 

damatebiTi informacia, romelic gsurT rom mogvawodoT 

მომავალში თანაავტორთან ერთად ვგეგმავ მეთოდური მასალების კრებულის „ეკონომიკის 

პრინციპების” II, III და IV ნაწილების გამოცემას. 
 

  

 

informaciis sisworeze pasuxismgebeli var: 
 

xelmowera                                        /თ.ათანელიშვილი/ 

TariRi:   
 
 

 

 

 

 


