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სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესაბამის 

სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების სია  

 

 

მუხლი 1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1. ნანა გაფრინდაშვილი - პროფესორი, ფაკულტეტის დეკანი;  

2. თეიმურაზ პაპასქირი - დეკანის მოადგილე, პროფესორი; 

3. აკაკი ჩიქობავა - ფაკულტეტის მატერიალური რესურსების სამსახურის უფროსი - ფაკულტეტზე 

მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთა კოორდინატორი (ფაკულტეტის ადმინისტრაცია); 

4. დარეჯან გარდავაძე - პროფესორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი (ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური); 

5. ხატია ხატიაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 

(სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური);  

6. სოფიკო ძნელაძე - სტუდენტთა მომსახურების ცენტრის უფროსი სპეციალისტი; 

7. სოფიო პაპიაშვილი - სტუდენტთა მომსახურების ცენტრის უფროსი სპეციალისტი (ქართული 

ენის ინსტიტუტი: ქართველური ენათმეცნიერების დეპარტამენტი; ძველი ქართული ენისა და 

ტექსტოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი);  

8. სოფიკო შამუგია - ლაბორანტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის 

ინსტიტუტში განთავსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

9. სოფიო გულიაშვილი - ლაბორანტი  (ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტში: 

ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტი; ქართველოლოგიური სკოლის 

ცენტრი);  

10. ელენე გოგიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (ქართული ლიტერატურის ისტორიის 

ინსტიტუტში, ფოლკლორისტიკის დეპარტამენტი);  

11. ელზა ლორთქიფანიძე - უფროსი ლაბორანტი (თეორიული და გამოყენებითი 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტში: ექსპერიმენტული ფონეტიკის სამეცნიერო-კვლევითი 

ლაბორატორია; სამეცნიერო ცენტრი „ენა, ლოგიკა, მეტყველება“); 

12. თეა თალაკვაძე - უფროსი ლაბორანტი (თეორიული და შედარებითი 

ლიტერატურათმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტში (თსუ მე-8 სასწავლო კორპუსი) 

არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი;  

13. ევგენია ქურთიშვილი – ლაბორანტი (კავკასიოლოგიის ინსტიტუტში: კავკასიური ენების 

დეპარტამენტი; კავკასიის ხალხთა ისტორიის დეპარტამენტი – კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი);  

14. რევაზ აბაშია – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი -

კავკასიოლოგიის  სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტში: კავკასიური ენებისა და კავკასიის 

ხალხთა ისტორიის კათედრაზე არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

15. ემილ ავდალიანი – ლაბორანტი - თსუ მე-8 სასწავლო კორპუსში მდებარე საქართველოს 

ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის NN213, 214 ოთახებში  არსებულ მატერიალურ 

რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი;  

16. ირმა ირემაძე - ლაბორანტი (ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ინსტიტუტი); 
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17. დავით ნასყიდაშვილი – პროფესორის ასისტენტი – თსუ მე-8 სასწავლო კორპუსში მდებარე 

არქეოლოგიის   სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტის N206 ოთახში არსებულ მატერიალურ 

რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი;  

18. ალექსანდრე ბოშიშვილი - ასისტენტ - პროფესორი (მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტში: ძველი 

მსოფლიოს ისტორიის დეპარტამენტი; შუა საუკუნეების ისტორიის დეპარტამენტი; ახალი და 

უახლესი ისტორიის დეპარტამენტი); 

19. მიხეილ ქართველიშვილი – ლაბორანტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრაზე განთავსებულ 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

20. ნინო კვირიკაშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 

(აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში: არაბისტიკის დეპარტამენტი; ირანისტიკის 

დეპარტამენტი; თურქოლოგიის დეპარტამენტი; ებრაისტიკა–არამეისტიკის დეპარტამენტი; 

არმენოლოგიის დეპარტამენტი;  ასირიოლოგიის დეპარტამენტი;  აღმოსავლეთის ისტორიის 

დეპარტამენტი; ლევონ მელიქსეთ-ბეგის სახელობის ბიბლიოთეკა);  

21. ნანა გელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში: 

იაპონური ენისა და კულტურის ცენტრი);  

22. ნინო გელოვანი  - პროფესორის ასისტენტი (ვიზუალური ხელოვნების ინსტიტუტში:                     

ტელე -კინო ხელოვნების  სასწავლო სტუდია „ვარაზი“); 

23. ანდრო ამბარცუმიანი - ლაბორანტი (ვიზუალური ხელოვნების ინსტიტუტში: დიზაინის 

სტუდია;  სამხატვრო სახელოსნო); 

24. ქეთევან შეყილაძე - უფროსი ლაბორანტი (დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის 

ინსტიტუტში: გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი); 

25. ქეთევან გაბუნია - პროფესორი (დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის 

ინსტიტუტში: რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი); 

26. ინესა მერაბიშვილი -  პროფესორი (თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების 

ინსტიტუტი);  

27. თინათინ მარგალიტაძე - პროფესორი (ლექსიკოგრაფიული ცენტრი); 

28. დავით გოცირიძე - პროფესორი (რუსისტიკის ინსტიტუტში: რუსული ენის დეპარტამენტი; 

რუსული ლიტერატურის დეპარტამენტი;  რუსეთის ისტორიის დეპარტამენტი); 

29. მარიამ ფილინა -  პროფესორი (რუსისტიკის ინსტიტუტში: პოლონისტიკის ცენტრი);  

30. დალი გულიაშვილი - უფროსი ლაბორანტი (ფილოსოფიის ინსტიტუტში: შალვა ნუცუბიძის 

სახელობის ბიბლიოთეკა);  

31. ელენე მეძმარიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი  (ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი);  

32. ხატია ცეცხლაძე - ლაბორანტი (კულტურის კვლევების ინსტიტუტში: ინტერკულტურული 

დიალოგის იუნესკოს კათედრა, ისრაელის ცენტრი); 

33. კახაბერ ლორია - პროფესორი, სკანდინავისტიკის ცენტრი, ,,თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში სკანდინავისტიკის ცენტრის და ნორვეგიულ-სკანდინავიურ სწავლებათა განვი-

თარება” საგრანტო პროექტის ფარგლებში საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი; თამარ კვიჟინაძე, 

საგრანტო პროექტის წევრი; 

34. ოთარ ბაქანიძე – მთავარი სპეციალისტი, უკრაინისტიკის  ცენტრი;  

35. გიორგი ოთხმეზური - ასოცირებული პროფესორი, პროექტის ხელმძღვანელი (,,უცხო 

სახელმწიფოები, ტომები და ისტორიული პირები ქართულ წერილობით წყაროებში, კავკასია და 

კავკასიელები”, რუსთაველის ფონდის საგრანტო პროექტის ფარგლებში, ხელშეკრულება                     

NN22-09);  

36. ნანა გაფრინდაშვილი-ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი, 

პროექტის ხელმძღვანელი, ,,სოციალური რეალიზმის თეორიული ისტორია ქართული 

ლიტერატურის მაგალითზე”, რუსთაველის ფონდის საგრანტო პროექტის ფარგლებში 

(ხელშეკრულება NN31-09);  

37. მირიან მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი ,,ჩილდირის ვილაეთის მოკლე (იჯმალ) 

დავთარი”, რუსთაველის ფონდის საგრანტო პროექტის ფარგლებში (ხელშეკრულება N27-09);  
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38. ელგუჯა ხინთიბიძე -  პროფესორი, პროექტის ხელმძღვანელი, რუსთაველის ფონდის 

საგრანტო პროექტი (ხელშეკრულება NN030-08);  

39. ელგუჯა ხინთიბიძე - პროფესორი, პროექტის ხელმძღვანელი, რუსთაველის ფონდის 

საგრანტო პროექტი (ხელშეკრულება NN32-09);  

40. პატიკო ცხადაია - ქართველური ონომასტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის 

ხელმძღვანელი, პროექტის ხელმძღვანელი, რუსთაველის ფონდის საგრანტო პროექტი 

(ხელშეკრულება NN21-09);  

41. თინათინ დოლიძე - პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კლასიკური 

ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 

ხელმძღვანელი- ინსტიტუტში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი;  

42. ნინო ჩიქოვანი -  პროფესორი, პროექტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი 

(ხელშეკრულება N450049769);  

43. კახა გაბუნია - ასოცირებული პროფესორი -ქართული ენის სწავლების პროგრამა (ყოფილი 

თეუსუს კორპუსი, ქეთევან წამებულის გამზირი N55); 

      44. ლელა წიფურია – ასისტენტ-პროფესორი (ვიზუალური ხელოვნების ინსტიტუტი); 

      45. თამარ ბლიაძე - რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (ქართული 

ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი - ახალი და უახლესი ქართული ლიტერატურის 

ისტორიის დეპარტამენტი);  

46. ნინო ბალანჩივაძე – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რესურსების მართვის 

სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

47. ნინო სურმავა – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

48. ანი ბანეთიშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კანცელარიის უფროსი; 

49. მანანა რუსიეშვილი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი; 

50. ირაკლი ჩხაიძე – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი; 

51. თათია მემარნიშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის იაპონური ენისა და 

კულტურის ცენტრის კოორდინატორი; 

52. გოდერძი მელაძე - უფროსი ლაბორანტი (თსუ მე-5 სასწავლო კორპუსი); 

53. ჭაბუკა მეტონიძე - ლაბორანტი (ძველი მსოფლიოს ისტორიის კათედრა, თსუ მე-8 სასწავლო 

კორპუსი); 

54. მედეა შარაშენიძე - ლაბორანტი (თენოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, თსუ მე-8 

სასწავლო კორპუსი). 

 

მუხლი 2. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

1. ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 

ა) აკაკი მიქაბერიძე - მენეჯერი (საფინანსო-ეკონომიკურ საკითხებში); 

ბ) ია ნაცვლიშვილი - სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი);  

გ) ეთერი გიგაური - კანცელარიის უფროსი (კანცელარია); 

დ) ირმა მშვენიერაძე - სამსახურის უფროსი (სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური); 

ე) რუსუდან ლალაზაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 

(სამდივნო);  

ვ) თამარ ბაგრატიონი - ბიბლიოთეკის გამგე (ბიბლიოთეკა); 

ზ) ზვიად სიგუა -  სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი 

(კომპიუტერული კლასები);  



 

 

 

4 

თ) მანანა ლობჟანიძე- სამსახურის უფროსი, ასისტენტ-პროფესორი (სამეცნიერო კვლევებისა და 

განვითარების სამსახური);  

ი) რეზო გოგოხია- ჟურნალის მთავარი რედაქტორის მოადგილე  (ჟურნალის ,,ეკონომიკა და 

ბიზნესი” რედაქცია); 

კ) ნათია ჟღენტი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (სტუდენტთა 

მომსახურების ცენტრი);  

ლ) ბონდო კაკუბავა - რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი; 

მ) მარინა უკლება - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (არქივი); 

ნ) უჩა გოგიშვილი -საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი; 

ო) ვალერი არღუთაშვილი – ასისტენტ - პროფესორი, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის 

უფროსი სპეციალისტი. 

 

2. ეკონომიკის მიმართულება 

 

ა) თინა ავალიშვილი - პროფესორის ასისტენტი (ეკონომიკური პოლიტიკა); 

ბ) ჯულიეტა ჯულაყიძე - პროფესორის ასისტენტი (თეორიული ეკონომიკა);  

გ) ნატალია შაქარაშვილი - პროფესორის ასისტენტი (მიკროეკონომიკა); 

დ) ირმა ტყემალაძე -პროფესორის ასისტენტი (მაკროეკონომიკა); 

ე) ანა ანანიაშვილი - პროფესორის ასისტენტი (ეკონომეტრიკა); 

ვ) ქეთევან ჩიტალაძე - პროფესორის ასისტენტი (ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა); 

ზ) ნატო თავხელიძე - პროფესორის ასისტენტი (საერთაშორისო ეკონომიკა და ეკონომიკურ 

მოძღვრებათა ისტორია).  

 

3. ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება 

 

ა) რუსუდან მაისურაძე - პროფესორის ასისტენტი (საერთაშორისო ბიზნესი); 

ბ) ნათია კახნიაშვილი -  პროფესორის ასისტენტი (ფინანსები და საბანკო საქმე); 

გ) შორენა დავითაია - პროფესორის ასისტენტი (ინფორმაციული ტექნოლოგიები); 

დ) ნატო ჭელიძე - პროფესორის ასისტენტი (მარკეტინგი); 

ე) ნინო ჩავლეშვილი - ლაბორატორიის გამგე (საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი); 

ვ) მაია ნიკვაშვილი - პროფესორის ასისტენტი (მენეჯმენტი და ადმინისტრირება); 

ზ) ხათუნა ჩხიკვაძე - პროფესორის ასისტენტი (ტურიზმი); 

თ) ეკატერინე გულუა - ასისტენტ-პროფესორი; 

ი) გულად ნაკაშიძე - ლაბორატორიის გამგე; 

კ) ნატალია ხარაძე - ასოცირებული პროფესორი - საგრანტო პროექტის ,,სტუდენტის 

(მაგისტრანტის) დროის ბიუჯეტის მართვა-სრულფასოვანი შრომითი რესურსების მიღების 

საფუძველი” ფარგლებში მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი. 

 

4. ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 

 

ა) ირაკლი თევდორაძე - მატერიალური რესურსების მენეჯერი. 

 

5. ტურიზმის სკოლა 

 

ა) თამაზ ბარაბაძე -  მთავარი სპეციალისტი - ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის 

სკოლაში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 

გამზ. N44-46). 
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მუხლი 3. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 

 

ა) ოთარ თაბორიძე – რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი - თსუს მე-2 სასწავლო კორპუსში 

მდებარე NN:108; 110; 151; 158; 300 და თსუს მე-11 სასწავლო კორპუსში მდებარე N018 კაბინეტებში 

არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

ბ) ლია გურული - თსუ ბიბლიოთეკის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი;  

გ) ლია შავგულიძე - თსუ ბიბლიოთეკის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის უფროსი სპეციალისტი.  

 

2. მათემატიკის დეპარტამენტი ( ბიოლოგების მე-11 სასწავლო კორპუსი) 

ა) ქეთევან შავგულიძე - ასოცირებული პროფესორი - NN:319, 322 ოთახებში არსებულ 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

ბ) თინათინ დავითაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი - NN:329, 362, 369 ოთახებში არსებულ 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

გ) თენგიზ კოპალიანი - ასოცირებული პროფესორი -NN364, 333, 332, 221 ოთახებში არსებულ 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

დ) თამაზ თადუმაძე - პროფესორი - N330 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე 

პასუხისმგებელი პირი; 

ე) პეტრე ბაბილუა - ასისტენტ-პროფესორი NN334, 335, 336, 366 ოთახებში არსებულ მატერიალურ 

რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

ვ) ვლადიმერ ოდიშარია - ასისტენტ-პროფესორი - NN359, 360, 361 ოთახებში არსებულ 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

ზ) ნატალია ჩინჩალაძე - ასოცირებული პროფესორი - N363 ოთახში არსებულ მატერიალურ 

რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

თ) რუსლან სურმანიძე - ასისტენტ-პროფესორი - კორპუსის სარდაფში დასაწყობებულ 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

ი) უშანგი გოგინავა - პროექტის ხელმძღვანელი - ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება NN385, 171); 

კ) როლანდ ომანაძე - პროექტის ხელმძღვანელი - ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება NN178, 391); 

ლ) თამაზ თადუმაძე - პროექტის ხელმძღვანელი - ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N399); 

მ) თეიმურაზ ახობაძე - პროექტის ხელმძღვანელი - ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N393); 

ნ) რამაზ ბოჭორიშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი NIB7420-

111041; 

ო) ბაკურ გულუა - ლაბორანტი - უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მათემატიკური პრობლემებისა და 

ანალიზის მონათესავე საკითხების, მათემატიკური მოდელირებისა და გამოთვლითი 

მათემატიკის და გამოყენებითი ლოგიკისა და პროგრამირების ლაბორატორიებში არსებულ 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტი, ოთახები -NN219, 228, 235). 

 

3. კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი 

 

ა) მაკა ოდილაძე - უფროსი ინჟინერი (აპარატურული და ტექნიკური უზრუნველყოფის 

ლაბორატორია); 
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ბ) ცოტნე მსხალაძე  - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტის კომპიუტერულ 

მეცნიერებათა დეპარტამენტის უფროსი ინჟინერი - თსუ მე-11 სასწავლო კორპუსში მდებარე 

NN412-419 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

გ) გია სირბილაძე - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N361); 

დ) მანანა ხაჩიძე -  საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფაკულტეტო ცენტრის 

ხელმძღვანელი თსუ მე-11 კორპუსის N101 ოთახში განთავსებულ  მატერიალურ რესურსებზე 

მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი. 

 

4. ფიზიკის დეპარტამენტი 

 

ა) იური პაპავა - ლაბორატორიის გამგე; ქეთევან გამყრელიძე - უფროსი ლაბორანტი (ზოგადი 

ფიზიკის ლაბორატორია);  

ბ) ივანე პეტოევი - ლაბორატორიის გამგე, გურამ კუჭავა - ლაბორანტი (გამოყენებითი 

ელექტროდინამიკისა და რადიოტექნიკის ლაბორატორია);  

გ) დიმიტრი დარასელია - ლაბორატორიის გამგე; ზურაბ ადამია – ლაბორანტი (კონდენსირებული 

გარემოს ფიზიკის ლაბორატორია); 

დ) ზურაბ ჯიბუტი – ლაბორანტი (VIII სასწავლო კორპუსი); 

ე) ნუგზარ გუბაძე - ლაბორატორიის გამგე (ლაბორატორიაში არსებულ მატერიალურ 

ფასეულობებზე, მათ შორის ალფა, გამა და ბეტა სპექტომეტრებზე მატერიალურად 

პასუხისმეგებელი პირი); 

ვ) რამაზ ლომსაძე - ლაბორატორიის გამგე (ატომური ფიზიკის ლაბორატორია); 

ზ) დიმიტრი ხოშტარია - ლაბორატორიის გამგე (ბიოფიზიკის ლაბორატორია); 

თ) ევგენი საყვარელიძე - ლაბორატორიის გამგე (გეოფიზიკისა და იონოსფეროს ლაბორატორია);  

ი) მაია სამხარაძე - ინჟინერი (ფიზიკის დეპარტამენტის კომპიუტერული კლასი);  

კ) ზაზა ტოკლიკიშვილი - ასისტენტ - პროფესორი (ფიზიკის მიმართულების  არაწრფივი 

მოვლენების ფიზიკის ქვემიმართულება (ოთახი N224);  

ლ) ალექსანდრე თევზაძე - ასოცირებული პროფესორი (ასტროფიზიკის ქვემიმართულება და 

პლაზმის ფიზიკის ქვემიმართულება);  

მ)  გიორგი ციციშვილი - ასისტენტ -პროფესორი (თეორიული ფიზიკის ქვემიმართულება);  

ნ)  შოთა მირიანაშვილი - დირექტორი (ფაკულტეტთან არსებული ნახევარგამტართა ფიზიკის 

სამეცნიერო -კვლევითი ინსტიტუტი, ძვირად ღირებულ ნივთიერებებზე);  

ო) რევაზ ზარიძე - დირექტორი, ემერიტუს პროფესორი (ფაკულტეტთან არსებული გამოთვლითი 

ფიზიკის ინსტიტუტი);  

პ) ამირან ბიბილაშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N473);  

ჟ) ნოდარ კეკელიძე - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N415);  

რ) არჩილ უგულავა - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N179);  

ს) არჩილ უგულავა - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N197);  

ტ) თამაზ მძინარაშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N369); 

უ) დავით კაკულია - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N450); 

ფ) დიმიტრი ხოშტარია - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N374); 

ქ) თამაზ ბუთხუზი - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N187); 
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ღ) თამაზ ბუთხუზი - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N192); 

ყ) ალექსანდრე შენგელაია - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N416); 

შ) ალექსანდრე შენგელაია - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N474); 

ჩ) ალექსანდრე შენგელაია - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N555); 

ძ) რევაზ ზარიძე - გრანტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი-ვოტერფაიფი 

(ხელშეკრულება N546161);  

წ) რევაზ ზარიძე - გრანტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი-რულანვიქსი 

(ხელშეკრულება N546161);  

ჭ) რევაზ ზარიძე - გრანტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი-მმფ, 

(ხელშეკრულება N546161);  

ხ) გიორგი ღვედაშვილი - გრანტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი NATO – 

ის გრანტი (ხელშეკრულება NG983210); 

ჯ) ედუარდ ჩიმაკაძე - სპეციალისტი (მინამბერი) - ფიზიკის დეპარტამენტი; 

ჰ) რამაზ ხომერიკი – ასოცირებული პროფესორი, ფიზიკის მიმართულების არაწრფივი 

მოვლენების ფიზიკის ქვემიმართულებაზე (ოთახი N225); 

ჰ1) მირიან ტაბიძე - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორატორიის 

გამგე - N234 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე და N86260 გრანტით ,,რეგიონალური 

საგანმანათლებლო ქსელი თეორიულ ფიზიკაში” შესყიდულ ხელსაწყოებზე პასუხისმგებელი 

პირი. 

 

5. ქიმიის დეპარტამენტი 

  

ა) ნელი სიდამონიძე -ასოცირებული პროფესორი, მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთა 

კოორდინატორი; 

ბ) თეა ლობჟანიძე - ლაბორატორიის გამგე (მეტალოორგანულ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია);  

გ) ელიზა მარქარაშვილი - ლაბორატორიის გამგე (მაკრომოლეკულების ქიმიის ლაბორატორია);  

დ) ნუნუ ლაბარტყავა - ლაბორატორიის გამგე, მელსი სილაგაძე - უფროსი ლაბორანტი  

(ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის ლაბორატორია);  

ე) ელენე კაცაძე - ასისტენტ-პროფესორი (ორგანული ქიმიის ლაბორატორია); 

ვ) რუსუდან ვარდიაშვილი - ლაბორატორიის გამგე (ბიოორგანულ ნაერთთა ქიმიის 

ლაბორატორია);  

ზ)  მაია რუსია - ასოცირებული პროფესორი; 

თ) ნუგზარ მოგელაძე - ინჟინერი (ქიმიის დეპარტამენტი (ზოგადი)); 

ი) ოლიკო ლეკაშვილი - ლაბორანტი (ფაკულტეტთან არსებული მეტალორგანული ქიმიის 

სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი);  

კ) გიორგი ბეზარაშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N184);  

ლ) მარინა ტრაპაიძე - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N413); 

მ) შოთა სამსონია, პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი 

(ხელშეკრულება N181); 

ნ) ავთანდილ ქორიძე  - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N407); 

ო) მელსი სილაგაძე - უფროსი ლაბორანტი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი, 

ხელმძღვანელი ბეჟან ჭანკვეტაძე (ხელშეკრულება N4642100004); 
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პ) ბეჟან ჭანკვეტაძე - გრანტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი  

(ხელშეკრულება NGNSF/EQ06/122); 

ჟ) მაია თათარიშვილი – უფროსი ლაბორანტი; 

რ) ხათუნა ბარბაქაძე – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორანტი 

(არაორგანული-ორგანული ჰიბრიდული ნაერთებისა და არატრადიციული მასალების ს/კ 

ინსტიტუტი, მე-2 სასწავლო კორპუსი, N351 ოთახი); 

ს) დავით ფეტვიაშვილი – ინჟინერი  (ნივთიერებათა შედგენილობისა და სტრუქტურული 

კვლევის ინსტრუმენტული მეთოდების სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია, მე-2 კორპუსის 

N345 ოთახი); 

ტ) ლია მაჭავარიანი - პროფესორი (გეოგრაფიის დეპარტამენტის N357 კაბინეტი); 

უ) გიორგი ჯიბუტი – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქიმიის 

მიმართულებით ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის ქვემიმართულების ასისტენტ-პროფესორი - 

ფიზიკური და ქიმიური ანალიზის თანამედროვე მეთოდების სასწავლო-სამეცნიერო 

ლაბორატორიაში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი. 

ფ) აკაკი კალატოზიშვილი - ორგანული ქიმიის ლაბორანტი - ლაბორატორიაში არსებულ 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი.  

 

6. ბიოლოგიის დეპარტამენტი 

 

ა) ზურაბ ქუჩუკაშვილი - ასისტენტ – პროფესორი (მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთა 

კოორდინატორი, ფიზიკურ-ქიმიური ბიოლოგიის ლაბორატორია);  

ბ) ივანე კობაიძე - ლაბორატორიის გამგე  (ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგიის 

ლაბორატორია);  

გ) თამარ ონიანი - ლაბორატორიის გამგის მოვალეობის შემსრულებელი (ჯანდარის 

ლაბორატორია);  

დ) ნინო ჭიკაძე - ლაბორატორიის გამგე (იმუნოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია);  

ე) ნანი გიორგობიანი - ლაბორატორიის გამგე (მორფოლოგიის ლაბორატორია); 

ვ) ქეთევან ოდიკაძე – ლაბორანტი (ბიომრავალფეროვნების ლაბორატორია);  

ზ) ნიკოლოზ ბარათაშვილი - ლაბორატორიის გამგე (გენეტიკის ლაბორატორია); 

თ) ნინო არჩვაძე - ასოცირებული პროფესორი (ბიოლოგიის დეპარტამენტი, საბაკალავრო 

პროგრამა - გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია); 

ი) ნანი გიორგობიანი - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N382); 

კ) ნინო ფორაქიშვილი -პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N224); 

ლ) ნინო ფორაქიშვილი -პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N220); 

მ) ნუგზარ ალექსიძე - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N221); 

ნ) მარიამ გაიდამაშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N519); 

ო) თეიმურაზ იოსელიანი - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N468); 

პ) ნანული დორეული-პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N225); 

ჟ) ნანა კოშორიძე - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N375); 

რ) ნინო ინასარიძე - გრანტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი – TEMPUS 

(ხელშეკრულება NCD JEP -27218-2006 GE); 
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ს) თეიმურაზ ლეჟავა - გრანტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი 

(ხელშეკრულება N4307-125-4); 

ტ) გიორგი თუთბერიძე – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სპეციალისტი (მე-11 სასწავლო კორპუსი, N323 რესურსცენტრი); 

უ) ცირა ოქრიაშვილი – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო 

პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი- თსუ მე-11 სასწავლო კორპუსში მდებარე 

NN: 348, 349 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

ფ) თამარ თათრიშვილი – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო 

პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი- თსუ მე-11 სასწავლო კორპუსში მდებარე 

NN: 302, 303, 304 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

ქ) ნინო ტყეშელაშვილი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო 

პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - თსუ მე-11 სასწავლო კორპუსში მდებარე 

N345 (ელექტრონული სწავლების ცენტრი) და 305 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე 

პასუხისმგებელი პირი. 

 

7. გეოგრაფიის დეპარტამენტი 

 

ა) გიორგი დვალაშვილი - ასისტენტ - პროფესორი, მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთა 

კოორდინატორი; 

ბ) მერაბ ალავერდაშვილი - ლაბორატორიის გამგე (ჰიდრომეტეოროლოგიის ლაბორატორია); 

გ) ნოდარ წივწივაძე - ლაბორატორიის გამგე (ოკეანოლოგიის ლაბორატორია); 

დ) რობერტ მაღლაკელიძე - ასოცირებული პროფესორი (მარტყოფის გეოგრაფიული 

ლაბორატორია);  

ე) გულნარა აფციაური - უფროსი ლაბორანტი (ნიადაგების გეოგრაფიისა და ნიადაგმცოდნეობის 

ლაბორატორია);  

ვ) ნესტან ხუფენია - ლაბორანტი (ჰიდროლოგიის ქვემიმართულება);  

ზ)გიორგი მელაძე - ასოცირებული პროფესორი (რეგიონალური გეოგრაფიის ქვემიმართულება, 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის ძირითადი პერსონალი-ხელშეკრულება 

NFR142/9-280/13);  

თ) თენგიზ გორდეზიანი – ასოცირებული პროფესორი (გეომორფოლოგია-კარტოგრაფიის 

ქვემიმართულება);  

ი) თამარ ალექსიძე - ასისტენტ–პროფესორი (ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფიის 

ქვემიმართულება); 

კ) ნელი ჯამასპიშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N431); 

ლ) მარიამ ელიზბარაშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

საგრანტო პროექტი (ხელშეკრულება N199); 

მ) კახაბერ ბილაშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი-

,,ემოდენტი” (ხელშეკრულება N06408); 

ნ) კახაბერ ბილაშვილი, პროექტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი–

,,ბლექსისინი” (ხელშეკრულება N022868); 

ო) კახაბერ ბილაშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი-

,,სიდიდანეტი”    (ხელშეკრულება N026212); 

პ) კახაბერ ბილაშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი ,,სეზამე” 

(ხელშეკრულება N036949); 

ჟ) ბესიკ კალანდაძე - პროექტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი-,,კვებით 

ჯაჭვში მძიმე მეტალების მოძრაობა სამხრეთ საქართველოს ძლიერ დაბინძურებული სარწყავი 

ნიადაგებიდან”; 

რ) ავთანდილ ქორიძე - ასოცირებული პროფესორი (ზოგადი, არაორგანული და მეტალორგანული 

ქიმიის მიმართულება); 
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ს) დალი ნიკოლაიშვილი – გეოგრაფიის მიმართულების გეომორფოლოგია-კარტოგრაფიის 

კათედრის გამგე – თსუ მე-2 სასწავლო კორპუსში მდებარე N360 ოთახში არსებულ მატერიალურ 

რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი. 

  

8. გეოლოგიის დეპარტამენტი 

 

ა) მარიამ ახალკაციშვილი - ასისტენტ -პროფესორი, მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთა 

კოორდინატორი; 

ბ) თინათინ რიგიშვილი - ლაბორატორიის გამგე (პეტროქიმიის ლაბორატორია, აგრეთვე 

ლაბორატორიაში არსებულ ძვირფას ლითონებზე);  

გ) ნარგიზა აბუთიძე - ლაბორანტი (გეოლოგიის დეპარტამენტი); 

 

9. ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი 

 

ა) ლევ გეონჯიანი – ასისტენტ – პროფესორი (ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის 

დეპარტამენტი);  

ბ) რომან ჯობავა - პროექტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი (ხელშეკრულება 

N1572); 

 

10. უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის მიმართულება 

ა) ლიანა რამიშვილი - ლაბორანტი; 

ბ) გიორგი ბურჯანაძე – ასისტენტ-პროფესორი (ბიოქიმიის მიმართულება); 

გ) ეკა ხურციძე – ლაბორანტი (მცენარეთა ფიზიოლოგიის მიმართულება); 

დ) ბელა კვირკველია – განყოფილების გამგე (ნივთიერებათა კვლევის ინსტიტუტი); 

ე) ირაკლი პაპავა - საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ტექნიკური მხარდაჭერის 

განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (კომპიუტერული მომსახურების ცენტრი); 

ვ) დავით ფეტვიაშვილი – ინჟინერი (ნივთიერებათა შედგენილობისა და სტრუქტურული 

კვლევის ინსტრუმენტული მეთოდების სასწავლო -სამეცნიერო ლაბორატორია, მე-2 სასწავლო 

კორპუსის N345 ოთახი); 

 

11. გამოყენებითი ნახევრადგამტარული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 

 

ა) ნოდარ უშვერიძე - ინსტიტუტის ელექტრონული და ელექტრომექანიკური სისტემების 

კვლევითი განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი; 

 

12. საკვლევი ცხოველების ლაბორატორია (თსუ-ს მე-11 სასწავლო კორპუსი, ,,ვივარიუმი”) 

 

ა) მერაბ მასხარაშვილი – ვივარიუმის გამგე, ლაბორატორიაში განთავსებულ მატერიალურ 

ფასეულობათა პასუხისმგებელი პირი. 

 

მუხლი 4. იურიდიული ფაკულტეტი 

 

1. მირანდა მინდაძე - კანცელარიის უფროსი (ოთახი N117); 

2. მარიამ ხოფერია – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სტუდენტთა მომსახურების 

ჯგუფის უფროსი სპეციალისტი, სამართლის ისტორიის ასისტენტ-_პროფესორი (ოთახი N118); 

3. მორის შალიკაშვილი – დეკანის მოადგილე (ოთახი N119); 
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4. გიორგი ამირანაშვილი – ინტერნაციონალიზაციისა და სამეცნიერო კვლევების სამსახურის 

უფროსი სპეციალისტი, ასისტენტი (ოთახი N121); 

5. თამარ ღვამიჩავა – ადმინისტრაციული სამართლის ასისტენტ - პროფესორი  (ოთახი N122); 

6. თამარ ზარანდია – დეკანი (ოთახი N123); 

7. თამუნა ბერიშვილი – ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის აღმასრულებელი 

დირექტორი (ოთახი N124); 

8. შორენა ჩარბაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სასწავლო პროცესის მართვის 

ჯგუფის უფროსი სპეციალისტი (ოთახი N125); 

9. ქრისტინე ჩარგაზია - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის  სტუდენტთა მომსახურების 

ჯგუფის უფროსი (ოთახი N126); 

10. შორენა წენგუაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი (ოთახი N127); 

11. ქეთევან ქოჩაშვილი – კერძო სამართლის ასისტენტ - პროფესორი (ოთახი N130); 

12. გოგშელიძე ზურა - ფაკულტეტის  ინტერნაციონალიზაციისა და სამეცნიერო -კვლევითი 

სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (ოთახი NN131, 132); 

13. მიხეილ ჩუბინიძე – რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი (ოთახი N133); 

14. ანა ხარაიშვილი – იურიდიული კლინიკის დირექტორი (ოთახი N134); 

15. დემეტრე ეგნატაშვილი – დეკანის აპარატის უფროსი (ოთახი NN213, 214, 215);  

16. ირაკლი დვალიძე – სისხლის სამართლის ასოცირებული პროფესორი (ბიბლიოთეკა N152); 

17. ქეთევან თათარაშვილი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სასწავლო პროცესის 

მართვის ჯგუფის უფროსი სპეციალისტი (ოთახი N115); 

18. სულხან ონიანი – სამართლის ისტორიის ასისტენტ- პროფესორი (ოთახი N313); 

19. ლელა ჯანაშვილი – სამართლის მეთოდების ასოცირებული პროფესორი (ოთახი N307); 

20. ვასილ გონაშვილი -კონსტიტუციური სამართლის ასოცირებული პროფესორი (ოთახი N308); 

მუხლი 5. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

1. ნინო ხულელიძე – სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რესურსების 

მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - ფაკულტეტზე მატერიალურად პასუხისმგებელ 

პირთა კოორდინატორი; 

2. ნათია ბერაძე - რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი (ჟურნალისტიკის მიმართულება და 

დეკანატი);  

3. თამარ ქარსაულიძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 

(საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება);  
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4. მაია ჟღენტი – სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის 

მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი – საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულებაზე 

არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი;  

5. თამარ გოგორიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 

(სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულება); 

6. ელენე გელაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი (პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა მიმართულება);  

7. ლია გოგიაშვილი – შარიფაშვილი - ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის გამგე (ფაკულტეტის 

ბიბლიოთეკა);  

8. ზაზა ჩხეტიანი - ლაბორატორიის გამგე (ტელე-რადიო ლაბორატორია); 

9. ვალიდა მექვაბიშვილი - ლაბორატორიის გამგე (პრეპრინტის ლაბორატორია); 

10. რევაზ ჯორბენაძე – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი (მე-6 კორ.); 

11. თათია ქართლელიშვილი - უფროსი სპეციალისტი (მე-6 კორ.); 

12. ნინო ქუფარაშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის  უფროსი სპეციალისტი (მე-6 

კორ.); 

13. მარიამ გერსამია - პროფესორი (მე-6 კორ.); 

14. ასმათ ახალაძე - კანცელარიის უფროსი (მე-6 კორ.); 

15. მაგული გოცირიძე – საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სპეციალისტი (მე-6 

კორ.);  

16. ქეთევან ქირია - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (მე-6 კორ.); 

17. მედეა უშარაული - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (მე-6 

კორ.); 

18. კახაბერ მაჭავარიანი – სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის უფროსი 

სპეციალისტი (ტელე-რადიო სტუდია) -მულტიმედია ცენტრი, მე-6 კორპუსი, N302, 304, 305); 

19. თათია ქართლელიშვილი – უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი – უნივერსიტეტის 

მე-2 სასწავლო კორპუსში მდებარე NN239, 240 ოთახებში განთავსებულ მატერიალურ რესურსებზე 

პასუხისმგებელი პირი; 

20. ლალი დათუაშვილი – სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო 

პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - ქ. თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზ. N42-

ში მდებარე NN: 211, 212, 213 ოთახებში (საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულება) არსებულ  

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი. 

 

მუხლი 6. მედიცინის ფაკულტეტი 

 

1. ნინო ბეგიშვილი -  რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი, ფაკულტეტზე მატერიალურად 

პასუხისმგებელ პირთა კოორდინატორი;  

2. თეიმურაზ დოჭვირი - რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, 

ასოცირებული პროფესორი; 

3. შორენა დარჩიაშვილი - კანცელარიის უფროსი, ფაკულტეტის ადმინისტრაცია (დეკანატი);   

4. დარეჯან გუგუციძე - ასოცირებული პროფესორი,ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის 

კათედრა;  

5. მაკა ჯორბენაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, სამედიცინო ეთიკის 

კათედრა; 

6. შოთა ცანავა -ასოცირებული პროფესორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ეპიტემოლოგიის 

კათედრა; 



 

 

 

13 

7. ნინო ოკრიბელაშვილი – პროფესორი, ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის კათედრა;  

8. თამარ კეზელი - პროფესორი, ფარმაკოლოგიის კათედრა; 

9. ვლადიმერ მარგველაშვილი - პროფესორი, ორთოპედული სტომატოლოგიისა და 

იმპლანტოლოგიის კათედრა;  

10. გიორგი გალდავა - პროფესორი, დერმატოვენეროლოგიის კათედრა; 

11. ნინო ავალიშვილი - ლაბორანტი, გადაუდებელი და კრიტიკული მედიცინის კათედრა;  

12. ნინა მამამთავრიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკისა 

და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის კათედრა; 

13. ლევან თავბერიძე - ასოცირებული პროფესორი, კლინიკური ქირურგიის კათედრა; 

14. თინათინ ბიგვავა - ლაბორანტი, პედიატრიის კათედრა; 

15. გიორგი ხეროდინაშვილი –ასისტენტ-პროფესორი, კლინიკური ქირურგიის კათედრა; 

16. ნიკოლოზ ანთელავა -ასოცირებული პროფესორი, ოფთალმოლოგიის კათედრა; 

17. თეიმურაზ ჯორბენაძე - პროფესორი, პათოლოგიისა და სასამართლო მედიცინის კათედრა; 

18. ლალი შარვაძე - ასოცირებული პროფესორი, ინფექციურ დაავადებათა კათედრა;  

19. ვალერიან აბულაძე - ასისტენტ-პროფესორი, სამედიცინო რადიოლოგიის კათედრა;  

20. ნოდარ ხოდელი - ასოცირებული პროფესორი, კლინიკური ანატომიისა და ოპერაციული 

ქირურგიის კათედრა; 

21. რუსუდან ლორთქიფანიძე - მოწვეული პედაგოგი;  

22. რომან შაქარიშვილი - პროფესორი, პროექტის ხელმძღვანელი, ნევროლოგიისა და 

ნეიროქირურგიის კათედრა, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი (ხელშეკრულება 

N463);  

23. ნინო ჩიხლაძე - ასოცირებული პროფესორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, 

სამედიცინო ეთიკის კათედრა, საერთაშორისო საგრანტო პროგრამა (ხელმძღვანელი ზაზა 

კაკუშაძე, ხელშეკრულება N-J-23154-2002); 

24. თეიმურაზ ჩიგოგიძე – პროფესორი, უროლოგიის კათედრა. 

 

მუხლი 7. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1. მარიამ კვარაცხელია - ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი - ფაკულტეტის 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

2. დიმიტრი კონტრიძე - ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი - 

ფაკულტეტის მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

3. ქეთევან ჭკუასელი –ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების 

მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორი - დეპარტამენტში არსებულ მატერიალურ 

ფასეულობათა პასუხისმგებელი პირი; 

4. ირაკლი ხურციძე-ფაკულტეტის ლაბორატორიის (კომპიუტერული რესურსცენტრი) გამგე-

ლაბორატორიაში არსებულ მატერიალურ ფასეულობათა პასუხისმგებელი პირი; 

5. ნინო ბერაძე – ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი; 

6. მარიამ გოგოლაძე – თსუ ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი - ფაკულტეტზე არსებულ 

NDY00062522 საკონტროლო-სალარო აპარატზე და ქსეროქსზე  (მე-3 სასწავლო კორპუსი, ი. 

ჭავჭავაძის გამზ. N11) მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი.   

 

მუხლი 8. რექტორის აპარატისა და აკადემიური საბჭოს სამდივნო 

 

1. მზექალა აჭაიძე - რექტორის აპარატისა და აკადემიური საბჭოს სამდივნოს უფროსი; 

2. მერაბ ტომარაძე – რექტორისა და აკადემიური საბჭოს სამდივნოს კონსულტანტი – რექტორის 

მისაღებში (ოთახი N109) განთავსებულ მატერიალურ ფასეულებებზე პასუხისმგებელი პირი;   
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მუხლი 9. წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნო 

 

1. თეიმურაზ გვიმრაძე - წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს კონსულტანტი. 

 

მუხლი 10. ქეთევან თუთბერიძე -ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანაშემწე (N102 ოთახი).  

 

მუხლი 11. გელა ხაბეიშვილი  - ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  მოადგილის თანაშემწე (N116 

ოთახი). 

 

მუხლი 12. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 

1. ჯამულეთ ბაჟუნაიშვილი – ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.  

 

მუხლი 13. სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი 

 

1. მაია გრიგოლია - განყოფილების უფროსი (სტუდენტთა მომსახურების განყოფილება);  

2. ეკა ენუქიძე - სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის სასწვალო პროცესის მართვის 

განყოფილების უფროსი, განყოფილებაში (ოთახი N120) არსებულ მატერიალურ რესურსებზე 

პასუხისმგებელი პირი; 

3. ტარიელ კვიციანი - სტუდენტთა მომსახურების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (მესამე 

კორპუსის NN:114, 118 ოთახებში განთავსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

4. თინა მელქოშვილი - სტუდენტთა რეესტრის წარმოების განყოფილების უფროსი (პირველი 

კორპუსის N111 ოთახში განთავსებულ ფასეულობებზე). 

 

მუხლი 14. სამეცნიერო კვლევების და განვითარების დეპარტამენტი 

 

1.  ცისანა გავაშელი- მთავარი სპეციალისტი. 

 

მუხლი 15. საფინანსო დეპარტამენტი 

1. თამარ შენგელია - საგეგმო-საფინანსო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (საგეგმო- 

საფინანსო განყოფილება);  

2. ეკატერინე თანდაშვილი - აღრიცხვა - ანგარიშგების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 

(აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება); 

3. ნიკო ხუციშვილი - საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების მთავარი 

სპეციალისტი - შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადით განყოფილებაში არსებულ 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი. 

4. ნათია ჭიაურელი – საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების უფროსი 

სპეციალისტი, თსუ მე-2 სასწავლო კორპუსში მდებარე N312 ოთახში განთავსებულ მატერიალურ 

რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი. 

  

მუხლი 16. პერსონალის მართვის დეპარტამენტი 

 

1. ირინე გოგრიჭიანი - მთავარი სპეციალისტი; 

2. ანტონიდა სვანიძე – მთავარი სპეციალისტი. 

 

მუხლი 17. კანცელარია 

 

1. მაკა გეწაძე - მთავარი სპეციალისტი;  

2. თამარ ოქროპირიძე - კანცელარიის არქივის უფროსი. 
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მუხლი 18. შიდა აუდიტის სამსახური 

 

1. შოთა ჭანტურიძე - სამსახურის უფროსი;  

2. ზურაბ კუბლაშვილი - მთავარი სპეციალისტი (მონიტორინგის განყოფილება). 

 

მუხლი 19. იურიდიული დეპარტამენტი 

 

1. ნინო კუტალაძე - მთავარი სპეციალისტი. 

 

მუხლი 20. საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტი 

 

1. მარინა კვირკვაია – საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი – თსუ  

პირველი სასწავლო კორპუსში მდებარე N121 ოთახში განთავსებულ მატერიალურ რესურსებზე 

პასუხისმგებელი პირი. 

2. ირინა გამყრელიძე – საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი – თსუ 

მეორე სასწავლო კორპუსში მდებარე N204 ოთახში განთავსებულ მატერიალურ რესურსებზე 

პასუხისმგებელი პირი. 

 

მუხლი 21. კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი 

 

1. მათე ღუდუშაური - სპორტის განყოფილების უფროსი; 

2. ბიჭიკო ყურაშვილი - კულტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი. 

 

მუხლი 22. მუზეუმი 

 

1. დავით სართანია - დირექტორის მოადგილე, მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთა 

კოორდინატორი; 

2. მზევინარ ჯაველიძე - უფროსი სპეციალისტი (ზოოლოგიის ფონდის მენეჯერი);  

3. მამუკა ჭანტურაია - უფროსი სპეციალისტი;  

4. ნანა მუსერიძე - უფროსი სპეციალისტი (მინერალოგიის ფონდის მენეჯერი);  

5. ნანა მჟავია - უფროსი სპეციალისტი (გეოგრაფიის ფონდების მენეჯერი);  

6. სვეტლანა ოდიშარია - უფროსი სპეციალისტი (ერთეულების აღრიცხვის მენეჯერი); 

7. ქეთევან გოცირიძე - სპეციალისტი (არქეოლოგიის ფონდის მენეჯერი); 

8. რუსუდან კობახიძე - უფროსი სპეციალისტი (ემიგრაციის მუზეუმის მენეჯერი).  

 

მუხლი 23. საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი 

 

1. ნანა მამაგულიშვილი - დეპარტამენტის უფროსი;  

2. თინათინ იზორია - უფროსის მოადგილე; 

3. ალექსანდრე უნაფქოშვილი - დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი – დეპარტამენტში 

განთავსებულ მატერიალურ რესურსებზე (ტექნიკაზე) პასუხისმგებელი პირი. 

 

მუხლი 24. გაზეთ ,,თბილისის უნივერსიტეტის” რედაქცია 

 

1. თამარ დადიანი - ჟურნალისტი. 

 

 

 

 



 

 

 

16 

მუხლი 25. საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი 

 

1. არჩილ ელიზბარაშვილი - ტექნიკური მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი, მატერიალურად 

პასუხისმგებელ პირთა კოორდინატორი; 

2. თეიმურაზ გოგნაძე - საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარების  

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; 

3. შოთა ბარბაქაძე - საინფორმაციო ტექნოლოგიების  ინფრასტრუქტურის განვითარების 

განყოფილების უფროსი; 

4. თეკლე გაწერელია - ინჟინერი (X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრი N1); 

5. დიმიტრი ძერია - ტექნიკური მხარდაჭერის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (X მაღლივი 

კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრი N1); 

6. თედო გაწერელია-ინჟინერი (X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრი N1); 

7. გელა ოზბეთელაშვილი-ინჟინერი (X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურს ცენტრი N2); 

8. თამარ სიმონია - ინჟინერი (X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრი N2); 

9. კახაბერ სულაბერიძე - ინჟინერი (X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრი N2); 

10. ვახტანგ კალანდია - კონსულტანტი (თსუ-ის X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურს 

ცენტრი N3); 

11. ირაკლი სიგუა - ინჟინერი (თსუ-ის X მაღლივი კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრი N3); 

13. ანდრო გელაშვილი - ტექნიკური მხარდაჭერის  განყოფილება, მთავარი სპეციალისტი; 

14. ლელა შაველაშვილი - ინჟინერი (II კორპუსი, კომპიუტერული რესურსცენტრი); 

15. თეიმურაზ ტაბატაძე - ქსელისა და სერვერული სისტემების განყოფილების უფროსი, 

სასწავლო ცენტრის ,,ცისკოს” ქსელურ აკადემიაში; 

16. მიხეილ მახვილაძე – საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ქსელისა და 

სერვერული სისტემების განყოფილების მთავარი სისტემური ადმინისტრატორი, მონაცემთა 

(სასერვერო) ოთახსა და ქსელისა და სერვერული სისტემების განყოფილებაში არსებულ 

მატერიალურ ფასეულობათა პასუხისმგებელი პირი; 

17. დავით გულუა -  საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ქსელისა და სერვერული 

სისტემების განყოფილების სისტემური ადმინისტრატორი, მონაცემთა (სასერვერო) ოთახსა და 

ქსელისა და სერვერული სისტემების განყოფილებაში არსებულ მატერიალურ ფასეულობათა 

პასუხისმგებელი პირი. 

 

მუხლი 26. დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური 

1. გიორგი ხარანაული - სამსახურის უფროსის მოადგილე; 

2. ირაკლი ალავერდაშვილი - დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ოპერატიული მართვის 

ცენტრისა და ტექნიკური დაცვის განყოფილების უფროსი. 

  

მუხლი 27. გამომცემლობა 

 

1. მაია კერესელიძე – ოფის-მენეჯერი;  

2. ლიანა ბერუაშვილი - პროგრამისტი;  

3. თენგიზ სირაძე -კოორდინატორი; 

4. ალექსანდრე ლორთქიფანიძე -სპეციალისტი, სახარჯი მასალების ყოველდღიურ განკარგვასა და 

კონტროლზე; 

5. დათო ქაქუთია - უფროსი სპეციალისტი, სახარჯი მასალების ყოველდღიურ განკარგვასა და 

კონტროლზე; 
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მუხლი 28. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა 

 

1. თამარ გიორგაძე – ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის მოადგილე, მატერიალურად პასუხისმგებელ 

პირთა კოორდინატორი; 

2. ირინე გოგიჩაიშვილი – ბიბლიოთეკარი, საწყობიდან გამოწერილი საბიბლიოთეკო 

დოკუმენტებსა და საკანცელარიო ნივთებზე; 

3. მაია აბულაძე – აბონემენტის განყოფილების გამგე - სტუდენტთა აბონემენტის ფონდზე; 

4. მაია კახიანი - თსუ ბიბლიოთეკის პერიოდიკის განყოფილების გამგე - პერიოდული 

გამოცემების ფონდზე; 

5. ეკა ყაჩმაზაშვილი – ბიბლიოგრაფიის განყოფილების გამგე, საცნობარო ბიბლიოგრაფიულ 

ფონდზე; 

6. მანია ხალაძე -ბიბლიოთეკარი – ძირითად (ოპერატიულ) ფონდზე; 

7. ლელა ფოფხაძე - თსუ ბიბლიოთეკის გ. წერეთლის სამკითხველო დარბაზის გამგე - 

სამკითხველო დარბაზის ფონდზე და N: DY00062511 საკონტროლო - სალარო აპარატზე  

(უნივერსიტეტის ქ. N11) პასუხისმგებელი პირი; 

8. მარინე დგებუაძე - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის გამგე - 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის ფონდზე; 

9. ლიანა ვალიევა - ბიბლიოთეკარი - ძირითად (ოპერატიულ) ფონდზე; 

10. იზაბელა მანჯგალაძე, განყოფილების გამგე-წიგნად და პერიოდული გამოცემების ფონდებზე 

(საცავების მონიტორინგი); 

11. მარინე ნაოჭაშვილი - ბიბლიოთეკარი – თსუსა და ბრიტანეთის საბჭოს შორის გაფორმებული 

მემორანდუმის ფარგლებში უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკისათვის ბრიტანული საბჭოს მიერ 

გადმოცემულ წიგნად ფონდზე და უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის შოთა რუსთაველის სახელობის 

სამკითხველო დარბაზში მხატვრული ლიტერატურის ფონდზე (რდ3); 

12. თამარ ქადაგიშვილი - ბიბლიოთეკარი, სტუდენტთა აბონემენტის ფონდზე; 

13. ქეთევან ჯმუხაძე - ბიბლიოთეკარი - ძირითადი (ოპერატიული) ფონდზე; 

14. ვახტანგ ჩაჩხიანი - თსუ ბიბლიოთეკის უფროსი სპეციალისტი, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დარბაზებში (ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1) 

ასლგადამღებ აპარატებსა და N: DY00100760 საკონტროლო - სალარო აპარატზე პასუხისმგებელი 

პირი; 

15. მარიამ შინჯიაშვილი – ბიბლიოთეკარი – თსუ ბიბლიოთეკის შოთა რუსთაველის სახელობის 

სამკითხველო დარბაზში სამეცნიერო –საგანმანათლებლო ფონდზე (რდ2); 

16. თამარ მურჯიკნელი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკარი - თსუ  

ბიბლიოთეკის შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო სამეცნიერო - საგანმანათლებლო 

ფონდზე (რდ2); 

17. ცირა სიხარულიძე – ბიბლიოთეკარი, თსუ ბიბლიოთეკის შოთა რუსთაველის სახელობის 

სამკითხველო დარბაზში სამეცნიერო – საგანმანათლებლო ფონდზე (რდ2). 

18. მაყვალა აბაიშვილი – ბიბლიოთეკარი - თსუ ბიბლიოთეკის შოთა რუსთაველის სახელობის 

სამკითხველო დარბაზში დახურულ ფონდზე (რდ1); 

19. თამარ კალმახელიძე – უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის რესტავრაციის განყოფილების გამგე – 

სარესტავრაციო ლაბორატორიის ინვენტარზე; 

20. რუსუდან კალანდარიშვილი – ბიბლიოთეკარი – თსუსა და ბრიტანეთის საბჭოს შორის 

გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის შოთა რუსთაველის 

სახელობის სამკითხველო დარბაზში მხატვრული ლიტერატურის ფონდზე (რდ3); 

21. ხათუნა ჩუგოშვილი – შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზის გამგე  

(მთავარი სპეციალისტი), თსუ-ს შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზის 

ბიბლიოთეკაში წიგნად და პერიოდული გამოცემების ფონდებზე; 

22.  შუშანიკ ასათიანი – სიმონ ყაუხჩიშვილის სახელობის სამკითხველო დარბაზის გამგე – 

სამკითხველო დარბაზის წიგნად ფონდზე და N: DY00146830 საკონტროლო-სალარო აპარტზე                   

(ი. ჭავჭავაძის გამზ. N13) პასუხისმგებელი პირი; 
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  23. ლიანა ლომთათიძე – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის  

ბიბლიოთეკარი - აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულების წიგნად ფონდზე; 

  24. ლელა დოლმაზაშვილი – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  

ბიბლიოთეკარი – ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდზე; 

 25. რუსუდან თავართქილაძე – თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის 

ბიბლიოთეკის გამგე – ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდზე; 

26. ხათუნა კვახაძე – შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკარი 

- ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდზე; 

27. მარიამი ბებურიშვილი – ვახტანგ ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკარი - 

ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდზე; 

28. შალვა გლოველი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის გამგე - ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდზე; 

29. ელენე დათუკიშვილი – პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის 

ბიბლიოთეკის გამგე - ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდზე; 

30. მარიამ ნადარეიშვილი – რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკარი - ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდზე; 

31. ირმა ირემაძე - ბიბლიოთეკარი, უნივერსიტეტის მე-7 კოპუსის სამკითხველო დარბაზის 

საბიბლიოთეკო ფონდებზე პასუხისმგებელი პირი: 

32. ნუნუ დურგლიშვილი – პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის 

ინსტიტუტის ბიბლიოთეკარი - ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდზე; 

33. ლია გურული – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის 

გამგე – ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდზე; 

34. ვარა ოთარაშვილი – სპეციალისტი - უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის შოთა რუსთაველის 

სახელობის სამკითხველო დარბაზში განთავსებულ კომპიუტერულ ტექნიკაზე; 

35. გიორგი ბოკუჩავა – უფროსი სპეციალისტი - უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის შოთა 

რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზში განთავსებულ კომპიუტერულ ტექნიკაზე; 

36. ნინო შამათავა – იშვიათ გამოცემათა განყოფილების გამგე - იშვიათ და რარიტეტულ 

გამოცემებზე; 

37. ლეილა ცანკაშვილი - ბიბლიოთეკარი - პერიოდული გამოცემების ფონდზე; 

38. ქეთევან ნაკაშიძე - უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი-

მედიცინის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდზე; 

39. სალომე ჭანტურიძე - ბიბლიოთეკარი - ,,პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ცენტრი-

ბიბლიოთეკის” განყოფილების ფონდზე მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი; 

40. ირაკლი ირემაძე - ,,საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შემსწავლელი ცენტრი- 

ბიბლიოთეკის” განყოფილების გამგე - განყოფილებაში განთავსებულ მატერიალურ რესურსებზე 

პასუხისმგებელი პირი; 

41. მერი გოჩიაშვილი – ინფორმაციული კვლევის განყოფილების გამგე, განყოფილებაში არსებულ 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი  (თსუ ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობა, 

ოთახი N508); 

42. გიორგი ჯოხარიძე - უფროსი სპეციალისტი, აუდიო სტუდიაში არსებულ მატერიალურ 

რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი. 

43.ალექსანდრე ცხოვრებაშვილი – უფროსი სპეციალისტი – აუდიო სტუდიაში არსებულ 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (თსუ ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობა, 

ოთახი N416; 

44. ესმა ტყებუჩავა –რესტავრაციის განყოფილების გამგე-რესტავრაციის განყოფილებაში არსებულ 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (თსუ ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობა, 

ოთახი N302); 

45. დავით პაპუაშვილი - უფროსი სპეციალისტი, თსუ ბიბლიოთეკის ცენტრალურ შენობაში 

(უნივერსიტეტის ქ. N11) განთავსებულ კომპიუტერულ ტექნიკაზე მატერიალურად 

პასუხისმგებელი პირი; 
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მუხლი 29.  ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 

ა) საწყობი: 

ა.ა) ზურაბ მაკარიძე - ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის  საწყობის გამგე საწყობში არსებულ 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (ოთახები: NN 004, 411); 

ბ) ბიბლიოთეკის პირველი კორპუსი: 

ბ.ა) მიხეილ ვარაზაშვილი - კომენდანტი (ოთახები: NN005, 007, 009, 013, 016, 020, 021, 022, 

023, 100 (სააქტო დარბაზი), 101, 102, 103,  109, 203,  207, 312, 306, 303, 310, 400 (I დარბაზი), 

401 (II დარბაზი), 402 (III დარბაზი ), 404, 405, 406, 409, 411, 413, საქვაბე, I სართულის ფოიე, I 

სართულის ჰოლი, II სართულის ფოიე, III სართულის ფოიე, IV სართულის ფოიე, IV 

სართულის ჰოლი; 

ბ.ბ) ალექსანდრა სეროვა - მკინძავი -ოთახები: NN010, 011; 

ბ.გ) ვარლამ თეთრაძე - მრავალპროფილიანი მუშა - ოთახები: NN001, 012, 015 ;  

ბ.გ) იაგო თოიძე – ელექტრიკოსი-ოთახი N006; 

ბ.დ) მედეია ყიფიანი- კატალოგების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი -ოთახები: 

NN107,302; 

ბ.ე) ეკატერინე რუხაძე – დაკომპლექტების განყოფილების უფროსი - ოთახები: NN105, 106, 019; 

ბ.ვ) მაია მსხილაძე - წიგნსაცავის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი -N014 ( I საცავი); 

N104 (III საცავი), (IV საცავი),  300,  304  ოთახები; 

ბ.ზ) ნინო პავლიაშვილი - დირექტორის მოადგილე – ოთახი N205; 

ბ.თ) თამარ ჩიხლაძე – დირექტორის თანაშემწე ოთახი N204; 

ბ.ი) ირაკლი ღარიბაშვილი - დირექტორი - ოთახი N206; 

ბ.კ) დიანა გელაშვილი - მკითხველთა მომსახურების სამსახურის უფროსი N200 (IV 

დარბაზი),  №201 (Vდაბაზი), აბონემენტის ჰოლი, ოთახები: N№305,  301; 

ბ.ლ) მარიკა ჟორჟოლიანი – სამეცნიერო და საცნობარო სერვისების განყოფილების უფროსი - 

ოთახები NN407, 408; 

ბ.მ) გიორგი მიკუჩაძე – პროგრამისტი - ოთახი N311; 

ბ.ნ)  ლევან გელუტაშვილი - საინფორმაციო ტექნოლოგიები - სისტემური ადმინისტრატორი-

ოთახი N309; 

ბ.ო) თამარ ფირყულაშვილი – ხარისხის მართვის მენეჯერი – ოთახი N208; 

ბ.პ) მარიამ ჩხეიძე – მომხმარებელტა მოზიდვისა და მარკეტინგის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი, ოთახები: NN 209, 210; 

ბ.ჟ) მარიამ ჩხაიძე – ჰიგიენა რესტავრაციის უფროსი სპეციალისტი, ოთახი N308; 

ბ.რ) მაია ბართაია – დიგიტიზაციის ჯგუფის უფროსი, ოთახები: NN108,  412; 

 ბ.ს) მარინე ფრუიძე – გარემოსა და მომსახურების ხარისხის განვითარების დეპარტამენტის 

უფროსი, ოთახი N410; 

ბ.ტ)  ელგუჯა გოგიჩაიშვილი - მთავარი ინჟინერი ოთახი N307; 

ბ.უ) მამია ქველაძე - კომენდანტი (ტექნიკური ბიბლიოთეკა - კორპუსი II); 

ბ.ფ) ნოდარ გრიგორაშვილი - მთავარი სპეციალისტი (ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა- მუზეუმი - 

კორპუსი III). 

 

 მუხლი 30. მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტი 

 

1. ზურაბ კილასონია - ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი; 

2. მარინა სუხიტაშვილი - უფროსი სპეციალისტი - ბაგების სტუდქალაქი; 

3. კობა კაპანაძე - უფროსი სპეციალისტი - ბაგების სტუდქალაქი; 

4. ზაზა წაქაძე – ბაგების სტუდქალაქის მმართველი; 

5. ელგუჯა ობოლაძე - სამეურნეო განყოფილების უფროსის მოადგილე (საწყობის გამგე); 

6. ვახტანგ ლობჟანიძე - სატელეფონო ქსელის ინჟინერი; 
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7. აზა ბენიძე - ბაგების სტუდქალაქის I კორპუსის ადმინისტრატორი; 

8. თამარ დვალი - ადმინისტრატორი (ლისის საერთო საცხოვრებელი); 

9. კობა ანანეიშვილი – გახმოვანების მთავარი სპეციალისტი; 

10. გიორგი მახარობლიძე – დურგალი; 

11. თედორე ჯანგულაშვილი - ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი; 

12. თეა მარეხაშვილი - სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; 

13. ნუგზარ გოგობერიშვილი – ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი; 

14. მანუჩარ მოდებაძე, მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო 

განყოფილების უფროსი სპეციალისტი; 

15. ერეკლე კუპატაძე – სამეურნეო განყოფილების უფროსი; 

16. ნათია გოგიჩაშვილი - სპეციალისტი; 

17. თამარ ჯუმუტია - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სპეციალისტი - N: 

DY00062516 საკონტროლო-სალარო აპარატზე პასუხისმგებელი პირი (მე-5 სასწავლო კორპუსი, ი. 

ჭავჭავაძის გამზ. N36); 

18. ოთარ გოგიტაშვილი - ავტოფარეხის უფროსი -ავტოფარეხი; 

19. ივანე ბაბუაძე – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო 

განყოფილების სპეციალისტი; 

20. კობა ბალალაშვილი – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპლუატაციის 

განყოფილების უფროსი სპეციალისტი – თბომეურნეობის დარგში განთავსებულ რესურსებზე 

პასუხისმგებელი პირი; 

21. თათია მთვარელიძე - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის კოორდინატორი - 

საუნივერსიტეტო მაღაზიათა ქსელში სარეალიზაციო წიგნებსა,  კომპიუტერულ   ტექნიკაზე  და 

N:DY00146831 საკონტროლო-სალარო აპარატზე (ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1) პასუხისმგებელი პირი; 

22. ვახტანგ არსენაძე – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო 

განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - მეორადი საოფისე კომპიუტერული ტექნიკის ჩაბარებაზე 

მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი; 

23. მზია ნოზაძე - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სპეციალისტი (წიგნების 

რეალიზატორი) – მე-10 სასწავლო კორპუსში  (უნივერსიტეტის ქუჩა N2) მდებარე წიგნის 

მაღაზიაში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე და N: DY00152191 საკონტროლო-სალარო 

აპარატზე პასუხისმგებელი პირი; 

24. ვალერი არღუთაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი, მატერიალური რესურსების მართვის 

დეპარტამენტის პირველი სასწავლო და მე-10 (მაღლივი) სასწავლო კორპუსების კვების 

ობიექტების მენეჯერი.  

 

მუხლი 31. უნივერსიტეტის კორპუსების მიხედვით სამეურნეო ინვენტარზე მატერიალურად 

პასუხისმგებელი პირები 

 

1. ლევან მოდებაძე – თსუს I  კორპუსის ადმინისტრატორი; 

2. ლევან კიკაძე- თსუს II კორპუსის ადმინისტრატორი; 

2. არჩილ ბერია - თსუს III კორპუსის ადმინისტრატორი; 

3. ლევან შამათავა - თსუს IV კორპუსის ადმინისტრატორი; 

4. სერგო დეკანოსიძე - თსუს V კორპუსის ადმინისტრატორი;  

5. მაია კაპანაძე - თსუს VI  კორპუსის ადმინისტრატორი; 

6. ხვიჩა თეთრაული თსუს VIII კორპუსის ადმინისტრატორი; 

7. ბეჟან ბუაძე - თსუს X  კორპუსის ადმინისტრატორი; 

8. ზაზა თავზარაშვილი - თსუს XI  კორპუსის ადმინისტრატორი; 

9. მიხეილ ნონიაშვილი -  საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ადმინისტრატორი; 

10. ოლეგ ვადაჭკორია – მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის ადმინისტრატორი; 

11. ალბერტ ქათამაძე - ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის  

ადმინისტრატორი; 
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12. გიული ჯაბნიაშვილი – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 

ადმინისტრატორი (რუსთავის კორპუსი-თეუსუ); 

13. ნანა მაგრაქველიძე – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ადმინისტრატორი 

(თელეთის კორპუსი - თეუსუ); 

14. ავთანდილ გოლეთიანი – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 

ადმინისტრატორი (ქუთაისის კორპუსი - თეუსუ); 

15. ზაქარია წიქარიძე – ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტში დაცვის უფროსი; 

16. სიმონ მაჩაბელი - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ადმინისტრატორი 

(ტაბახმელის სასწავლო-საკონფერენციო ცენტრი); 

17. ნოდარ ნადიბაიძე – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ადმინისტრატორი 

(მე-7 სასწავლო კორპუსი, ავლაბარი); 

18. ზეინაბ ერქვანიძე –ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე უფროსი ლაბორანტი (მე-7 

სასწავლო კორპუსი, ავლაბარი); 

19. კახი მირაზანაშვილი - უფროსი სპეციალისტი (მე-7 სასწავლო კორპუსი, ავლაბარი); 

20. თამაზ ტატიაშვილი – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სპეციალისტი (მე-

7 სასწავლო კორპუსი, ავლაბარი); 

21. თამაზ წიკლაური - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ადმინისტრატორი 

(კოჯორი, ჯანდარა);  

22. ნინო კილასონია – თსუს მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის  უფროსი 

სპეციალისტი; 

23. მარინა ბერიაშვილი – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მთავარი 

სპეციალისტი; 

24. ანა თოდუა - ჰუმანიტრულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (მე-7 სასწავლო კორპუსი, ავლაბარი); 

25. ზაზა სხირტლაძე - პროფესორი, ქართული ხელოვნების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი - 

თსუ მე-7 სასწავლო კორპუსში მდებარე N318 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე 

პასუხისმგებელი პირი. 

 

მუხლი 32. თელეთის რაიონში და ქალაქ რუსთავში განთავსებულ კორპუსებში (ყოფილი თეუსუ) 

 

1. გიული ჯაბნიაშვილი – ადმინისტრატორი (რუსთავის კორპუსი); 

2. ნანა მაგრაქველიძე – ადმინისტრატორი (თელეთის კორპუსი); 

 

მუხლი 33. თსუში მოწვეული ექიმები 

 

1. ბაბულია ბოსტოღანაშვილი; 

2. მაია ლუაშვილი. 

 

მუხლი 34. სტუდენტური თვითმმართველობა 

 

1. შოთა კეჟერაშვილი  - თსუ სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის მრჩეველთა 

საბჭოს ხელმძღვანელი, თსუ სტუდენტური თვითმმართველობის ბალანსზე რიცხული 

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი. 

 

მუხლი 35. თსუსა და აიდაჰოს (აშშ) უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო -კვლევითი 

ინსტიტუტი  

 

1. თამაზ კერესელიძე - დირექტორი  - ინსტიტუტში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე 

პასუხისმგებელი პირი. 
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მუხლი 36. ევროპული კვლევების ინსტიტუტი 

 

1. ნინო ლაპიაშვილი - ინსტიტუტის დირექტორი. 

 

მუხლი 37. მიგრაციის კომპეტენციის ცენტრის ხელმძღვანელი 

1. ნინო ფარსადანიშვილი - ცენტრის ხელმძღვანელი. 

 

მუხლი 38. სამედიცინო პოლიმერიული მასალების ინსტიტუტი 

 

1. ნინო კუპატაძე - უფროსი მეცნიერ-მკვლევარი;  

2. დავით ტუღუში - პროექტის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ – მკვლევარი, ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი (ხელშეკრულება N183).  

 

მუხლი 39. ენების შემსწავლელი ცენტრი 

 

1. გიორგი ყუფარაძე – ენების შემსწავლელი ცენტრის  მთავარი სპეციალისტი. 

 

მუხლი 40. საგამოცდო ცენტრი 

 

1. ელენე კაკაბაძე – წერითი გამოცდების ჩატარების უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი. 

 

მუხლი 41. უწყვეტი განათლების ცენტრი  

 

1. თამარ ფარჯანაძე – უფროსი სპეციალისტი; 

2. რამაზ ვაჟბედაშვილი - უწყვეტი განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი 

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - მე-7 სასწავლო კორუსში (ქ. თბილისი, ქ. წამებულის ქ. 

N55) ცენტრის აბიტურიენტთა მოსამზადებელ განყოფილებაში არსებულ მატერიალურ 

რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი.     

მუხლი 42. პორტუგალიური ენისა და კულტურის ცენტრი 

 

1. თინათინ დოლიძე – პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კლასიკური 

ფილოლოგიის ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის 

ხელმძღვანელი, ინსტიტუტში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი. 

 

მუხლი 43. უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეული ,,სსიპ ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური 

პრობლემების კვლევის ცენტრი” 

 

1. დიმიტრი დოლაბერიძე – ცენტრის დირექტორის მოადგილე.  

 

მუხლი 44. სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრი 

 

1. ხათუნა ცხადაძე – ცენტრის ხელმძღვანელი, ცენტრში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე 

პასუხისმგებელი პირი. 
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მუხლი 45. რელიგიათა კვლევის ინტერდისციპლინური ცენტრი 

 

1. ანა მგალობლიშვილი - დირექტორის თანაშემწე - ცენტრის მატერიალურ რესურსებზე 

პასუხისმგებელი პირი. 

  

მუხლი 46. ქუთაისის სასწავლო ცენტრი 

 

1. ჯემალ ლიპარტელიანი - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სპეციალისტი; 

2. ავთანდილ გოლეთიანი – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 

ადმინისტრატორი (ქუთაისის კორპუსი - თეუსუ); 

 

 

მუხლი 47. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-

ოსური ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 

 

1. ნაირა ბეპიევი - ცენტრის დირექტორი - ცენტრში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე 

პასუხისმგებელი პირი. 

 

მუხლი 48. ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 

 

1.ზურაბ შენგელია - ცენტრის დირექტორი. 

 

მუხლი 49. ბლუმბერგის (Bloomberg) საერთაშორისო სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორია 

 

1. მაკა ღანიაშვილი - ბლუმბერგის (Bloomberg) საერთაშორისო სასწავლო-კვლევითი 

ლაბორატორიის უფროსი სპეციალისტი. 

 

მუხლი 50. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამრეწველო 

ინოვაციების ლაბორატორია და ბიზნეს ინკუბატორი 

 

1. ეკა ჩოხელი - თსუ სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიისა და ბიზნეს ინკუბატორის 

მენეჯერი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

  

მუხლი 51. SMART/EDM  ლაბორატორია 

 

1. დავით მჭედლიშვილი – ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, 2017 წლის 20 თებერვალს 5 წლის 

ვადით გაფორმებული სამხრივი (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს უნივევრსიტეტების კონსორციუმისა 

და იულიხის (გერმანია) კვლევითი ცენტრი) საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში 

ლაბორატორიაში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი. 

 
 

მუხლი 52. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულები (ინსტიტუტები) 

 

1. ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 

 

ა) ალბერტ ქათამაძე – ადმინისტრატორი;  

ბ) თეიმურაზ დავითაშვილი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ლაბორატორიის გამგე (მათემატიკური მოდელირების ლაბორატორია);  
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გ) ნატალია ჩინჩალაძე - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი (უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მათემატიკური პრობლემების ანალიზის 

მონათესავე საკითხების ლაბორატორია);  

დ) ხიმურ რუხაია - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორატორიის 

გამგე  (მათემატიკური ლოგიკისა და პროგრამირების ლაბორატორია);  
ე) ნინო ხატიაშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N395);  

ვ) თამაზ კალაძე - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი 

(ხელშეკრულება N442); 

ზ) გიორგი ჯაიანი - გრანტის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო საგრანტო პროექტი 

(ხელშეკრულება N06-1000017-8886);  

თ) გიორგი ახალაია - პროექტის მენეჯერი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი 

(GMSS/1-35/85); 

ი) თეიმურაზ დავითაშვილი - პროექტის მენეჯერი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (GMSS/1-5/100); 

კ) გია ავალიშვილი – თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის 

კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ,,თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული სტრუქტურების 

იერარქიული მოდელების აგება და გამოკვლევა” კოორდინატორი, პროექტის ფარგლებში  

არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (ხელშეკრულება N217596).  

 

 

2. მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 

 

ა) ოლეგ ვადაჭკორია – ადმინისტრატორი; 

ბ) იური თევზაძე- ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორატორიის 

გამგე (ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკის ლაბორატორია);  

გ) მირიან ტაბიძე - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორატორიის 

გამგე (ექსპერიმენტული ინფორმაციის მოდელური ანალიზის ლაბორატორია);  
დ) ანზორ ხელაშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N196); 

ე) იური თევზაძე - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N418);  

ვ) თამარ ჯობავა - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი 

(ხელშეკრულება N185); 

ზ) აკაკი ლიპარტელიანი - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტი (ხელშეკრულება N421); 

თ) თეიმურაზ კოპალეიშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

საგრანტო პროექტი (ხელშეკრულება N401). 

 

3. ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი 

 

ა) დიმიტრი კორძაია - კლინიკური ანატომიისა და ექსპერიმენტული მოდელირების 

დეპარტამენტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ) ვაჟა ლობჯანიძე - ტრანსლაციური ბიომედიცინის  დეპარტამენტის ანდროლოგიის 

ლაბორატორიის მეცნიერი თანამშრომელი, ადმინისტრატორი, ინსტიტუტში განთავსებულ თსუს 

დეპარტამენტების სარგებლობაში არსებულ მატერიალურ ფასეულობებზე პასუხისმგებელი პირი.  
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4. ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი 

 

ა) დირექცია 

ა.ა) ქეთევან გაბარაშვილი -  მეცნიერი თანამშრომელი;  

 

ა.ბ) ბ) ბიბლიოთეკა 

ბ.ა) ვიოლეტა მნათობიშვილი – უფროსი ბიბლიოთეკარი; 

 

გ) ტექტონიკის, რეგიონული გეოლოგიისა და სეისმოტექტონიკის განყოფილება 

გ.ა) გივი მაისურაძე  - მეცნიერი თანამშრომელი; 

გ.ბ) თამაზ გიორგობიანი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

 

დ) პეტროლოგიის, ვულკანოლოგიის, მინერალოგიისა და ლითოლოგიის განყოფილება 

დ.ა) გიორგი ბერიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, გეოლოგიური კვლევის კომპლექსური 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი; 

დ.ბ) გიორგი ვაშაკიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

 

ე) სტრატიგრაფიისა და პალეონტოლოგიის განყოფილება 

ე.ა) ზვიად  ჩხაიძე – მეცნიერი თანამშრომელი - ინსტიტუტის სტრატიგრაფიისა და 

პალეონტოლოგიის განყოფილებაში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

ე.ბ) ციცინო მინაშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

 

 

ვ) სასარგებლო წიაღისეულისა და გეოქიმიის განყოფილება: 

ვ.ა) ირა მშვენიერაძე - მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ.ბ) ნონა გაგნიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;  

ვ.გ) ნინო ფოფხაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

 

ზ) გარემოს დაცვის განყოფილება 

ზ.ა) ტარიელ ადამია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ზ.ბ)  ალექსანდრე მიქაბერიძე – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;   

 

თ) მადნეულის სამეცნიერო ბაზა 

თ.ა) თენგიზ ნატრიაშვილი -დარაჯი; 

 

ი) არქივი 

ი.ა) ნანული სამხარაძე- არქივარიუსი. 

 

კ)სარემონტო სახელოსნო, ავტოფარეხი, საწყობი 

კ.ა) ელგუჯა ბაღაშვილი - სახელოსნოს ტექნიკოსი; 

კ.ბ) ედუარდ ფაროიანი - ავტოფარეხის ტექნიკოსი. 

 

ლ) ძვირფასი ლითონები 

ლ.ა) ციცინო ხუხუნია - მეცნიერი თანამშრომელი; 

 

მ) გეოლოგიური კვლევის კომპლექსური ლაბორატორია 

მ.ა) მანანა კავსაძე - გეოლოგი; 

მ.ბ) მერი გასვიანი - ლაბორანტი; 

მ.გ) ირაკლი ჯავახიშვილი - მეცნიერი-თანამშრომელი. 
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5. ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი 

 

ა) თურმან ოზიაშვილი - დირექტორის თანაშემწე სამეურნეო საკითხებში; 

ბ) ლუიზა კოროშინაძე - ბიბლიოთეკის გამგე; 

გ) ხვედრი ინასარიძე - ალგებრის განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

დ) მამუკა ჯიბლაძე - მათემატიკური ლოგიკის განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი; 

ე) თორნიკე ქადეიშვილი - გეომეტრია-ტოპოლოგიის განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი; 

ვ) ვახტანგ კოკილაშვილი - მათემატიკური ანალიზის განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი; 

ზ) ივანე კიღურაძე - დიფერენციალური განტოლებების განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი; 

თ) როლანდ დუდუჩავა - მათემატიკური ფიზიკის განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი; 

ი) მერაბ ელიაშვილი - თეორიული ფიზიკის განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი; 

კ) მიხეილ მანია - ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილების გამგე;  

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

6. ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი 

 

ა) დირექცია 

ა.ა) ზაზა როსტომაშვილი - დირექტორის მოადგილე. 

 

ბ) ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება 

ბ.ა) ლალი ასანიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ.ბ) ლია ლეჟავა - ინჟინერი; 

ბ.გ) ლელა ტუღუში - ინჟინერი; 

ბ.დ) ნელი საპოჟნილოვა - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ.ე) მარინა აბულაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ.ვ) დავით ხაჩიძე- უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ.ზ) ალექსანდრე რჩეულიშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ.თ) ვასილ ბრეგაძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

გ) სამეურნეო-ტექნიკური სექტორი 

გ.ა) რომან აბრამიძე - უფროსი ინჟინერი; 

გ.ბ) ოლეგ ბერაია - უფროსი ინჟინერი, პლაზმის ფიზიკის განყოფილება; 

გ.გ) მერაბ რობაქიძე - მთავარი ენერგეტიკოსი; 

გ.დ) ნიკოლოზ ჯაფარიძე - დურგალი; 

 

დ) ბაკურიანის ექსპედიცია 

დ.ა) კლიმენტი ბერიძე– მძღოლი. 

 

ე) მასობრივი გადაადგილების იარაღის გაუვრცელებლობის ხელშემწყობი ცენტრი 

ე.ა) მარინა ბერიძე - პროგრამისტი. 

 

ვ) კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება 

ვ.ა) მაყვალა გალუსტაშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ.ბ) თინათინ ზედგენიძე - მეცნიერი თანამშრომელი  
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ვ.გ) იური შარიმანოვი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ.დ) იოსებ რატიშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ.ე) გრიგოლ მამნიაშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ.ვ) ჯაბა ჩიღვინაძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ.ზ) გრიგორ მამნიაშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ.თ) დიმიტრი დრიაევი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ.ი) ვალერი თავხელიძე - მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ.კ) მალხაზ ნადარეიშვილი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ.ლ) გიორგი ჯაფარიძე – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, განყოფილების გამგე; 

ვ.მ) იოსებ ახვლედიანი – უფროსი მეცნიერი თანაშრომელი; 

ვ.ნ) საბირა აშიმოვი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

 

ზ) ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი 

 

ზ.ა) ნადეჟდა გერგაული - კანცელარიის გამგე; 

 

თ) ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის განყოფილება 

 

თ.ა) თენგიზ ბარნაველი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

თ.ბ) მზია ნიკოლაძე - უფროსი ლაბორანტი; 

თ.გ) ჯუანშერ ჩქარეული - განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

თ.დ) გულნარა ცილიკიშვილი - პროგრამისტი; 

თ.ე) მანანა სვანიძე - უფროსი მეცნიერ - თანამშრომელი. 

 

ი) გამოყენებითი კვლევითი ცენტრი 

ი.ა) ციალა კვირიკაშვილი - ინჟინერი; 

ი.ბ) ნორა შარიფაშვილი – უბნის უფროსი; 

ი.გ) გივი ლობჟანიძე – უფროსი ინჟინერი;  

ი.დ) გიორგი გაბაშვილი – უბნის უფროსი, სახელოსნოში. 

ი.ე) დავით ერისთავი – ინჟინერი. 

 

კ) სამეცნიერო ურთიერთობათა სექტორი 

კ.ა) ელისო კუხიანიძე - ბიბლიოთეკის გამგე. 

 

ლ) პლაზმის ფიზიკის განყოფილება 

 

ლ.ა) სულხან ნანობაშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ლ.ბ) ქეთევან სიგუა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ლ.გ) ვლადიმერ კორთხონჯია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ლ.დ) ნანა შათაშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ლ.ე) დავით გარუჩავა- უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

მ) საფინანსო განყოფილება 

მ.ა) ნანი ცერცვაძე – ფინანსური მენეჯერი.         

 

ნ) დაცვის სამსახური 

ნ.ა) ზაქარია წიქარიძე - დაცვის სამსახურის უფროსი. 
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ო) ძვირფას ლითონებზე პასუხისმგებელი პირი 

ო.ა) თინათინ ზედგენიძე - მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

7. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი 

 

ა) ინსტიტუტის ადმინისტრაცია: 

ა.ა) ნანა ბოლაშვილი – დირექტორი; 

ა.ბ) ელენე სალუქვაძე – დირექტორის მოადგილე; 

ა.გ) მამია ჯორბენაძე – სამეურნეო სამსახურის მენეჯერი; 

ა.დ) როზა წულეისკირი – საფინანსო –საბუღალტრო საქმიანობის კოორდინატორი; 

ა.ე) მანანა გოგლიძე – მდივან-რეფერენტი; 

ა.ვ) მარიამ ბებურიშვილი – ბიბლიოთეკის სპეციალისტი. 
 

ბ) გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება 

ბ.ა) გიორგი ლომინაძე  – განყოფილების  გამგე – მთავარი მეცნიერი  თანამშრომელი; 

ბ.ბ) იგორ ბონდირევი – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ.გ)ემილ წერეთელი – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ.დ) კუკური წიქარიშვილი – მთავარი მეცნიერი  თნამშრომელი 

ბ.ე) მერაბ გონგაძე – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ.ვ) მარიამ ციცაგი – მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ.ზ) ლაშა ასანიძე – მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ.თ) ლევან ტიელიძე – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ.ი) ნინო ჩიხრაძე – მეცნიერი თანამშრომელი. 

ბ.კ) ზაზა ლეჟავა- უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ.ლ) ლელა გადრანი -მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ.მ) გიორგი ყავლაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ.ნ) გიორგი ჩართოლანი - ლაბორანტი; 

 

გ) ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება 

გ.ა) მუმლაძე დალილა - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, განყოფილების გამგე;  

გ.ბ) კუკური თავართქილაძე –მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

გ.გ) ნინო მაჭავარიანი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

გ.დ) თამაზ ყარალაშვილი – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

გ.ე) ვახტანგ გელაძე – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

გ.ვ) ნანა გეთიაშვილი – ინჟინერი; 

გ.ზ) დავით ქართველიშვილი – სპეციალისტი; 

გ.ი) ნიკოლოზ სუქნიძე- ლაბორანტი; 

 

დ) ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება 

დ.ა) კობა ხარაძე  - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, განყოფილების გამგე; 

დ.ბ) რევაზ ხაზარაძე – მთავარი მეცნირი თანამშრომელი; 

დ.გ) თამილა ჩალაძე – მეცნიერი თანამშრომელი. 

დ.დ) ზაზა გულაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი; 

დ.ე) ვალერიანე კეკენაძე - მეცნიერი თანამშრომელი; 

დ.ვ) თამარ ხარძიანი - მეცნიერი თანამშრომელი; 

 

ე) საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება 

ე.ა) ვაჟა ნეიძე - მთავარი მეცნიერი  თანამშრომელი, განყოფილების გამგე;  

ე.ბ) მზია თუთბერიძე - მეცნიერი თანამშრომელი; 

ე.გ) ნანა კვირკველია - მეცნიერი თანამშრომელი; 
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ე.დ) გიორგი ხომერიკი - მეცნიერი თანამშრომელი; 

ე.ე) სოფიკო ჯვარშეიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი; 

 

 ვ) კარტოგრაფია –გეოინფორმატიკის ლაბორატორია 

ვ.ა) გულიზა ლიპარტელიანი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ლაბორატორიის 

ხელმძღვანელი; 

ვ.ბ) თამარ ჭიჭინაძე – მეცნიერ-თანამშრომელი; 

ვ.გ) ქეთევან კოღუაშვილი-მირიანაშვილი – ინჟინერი; 

ვ.დ) მიხეილ ხაბაზიშვილი – ინჟინერი; 

ვ.ე) თამარ ცხაკაია –ინჟინერი; 

 

ზ) ბათუმის სამეცნიერო სტაციონარი: 

თ.) რევაზ სოლომონიძე - ინჟინერი. 

 

თ) ზემო ხოდაშენის სამეცნიერო სტაციონარი 

ი.ა) მერაბ გონგაძე- უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.  

 
ი)  სამეცნიერო გრანტებით  (დასრულებული) შეძენილ ინვენტარზე 

ი.ა) ლევან ტიელიძე- გრანტის მენეჯერი, მეცნიერი  თანამშრომელი (გრანტი NGNSF/ST08/5-453 - 

“მყინვარ ზოფხიტოს მასის ბალანსის მონიტორინგი”);  

ი.ბ) მერაბ გონგაძე - გრანტის მენეჯერი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (გრანტი 

NGNSF/ST08/5-438  _ “კახეთის მხარის გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გაჯანსაღების 

გზები”);  

ი.გ) გიორგი ლომინაძე - გრანტის მენეჯერი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (გრანტი 

NGNSF/ST08/5-429 – “ქვემო ქართლისა და ჯავახეთის ბუნებრივ -ტერიტორიული პოტენციალი”). 

  

კ) ინსტიტუტის ავტომანქანებზე 

კ.ა) კუკური წიქარიშვილი-უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (ავტომანქანა ,,ნივა” ვაზ - 2121, 

სახელმწიფო ნომრით CE - 351);  

კ.ბ)მერაბ გონგაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (ავტომანქანა გაზ-469, სახელმწიფო 

ნომრით ACZ -326);  

კ.გ) ნანა ბოლაშვილი - დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი (ავტომანქანა ოპელ-ვექტრა, 

სახელმწიფო ნომრით HAA-535).  

 

8. თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი 

 

ა) სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის განყოფილება; 

ა.ა) თემურ ცქიტიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი.   

 

ბ) კერძო სამართლის განყოფილება: 

ბ.ა) გია ლილუაშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.  

ბ.ბ) გიორგი რუსიაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი.  

 

გ) სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის განყოფილება 

დ.ა) თამარ ებრალიძე- უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;   

დ.ბ) ნონა სიჭინავა-საკანცელარიო საქმისწარმოების სპეციალისტი. 

 

  

9. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 

ა) ნინა უგულავა - ინსტიტუტის მთავარი ბუღალტერი. 
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10. კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი 

 

ა) ვაჟა გელეიშვილი - განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ბ) მურმან კვინიკაძე - განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

გ) ნოდარ რჩეულიშვილი - განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

დ) ალექსანდრე თვალჭრელიძე - განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ე) ასლან სულაძე - განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ) ნესტან გეგია - განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ზ) ელენა შაფაქიძე - განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

თ) გულნარა თოდრაძე - საგამოცდო ცენტრის ,,გეოანალიტიკა” მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი;   

ი) მზიური მდინარაძე – სამეცნიერო ბიბლიოთეკის გამგე, საბიბლიოთეკო ფონდზე; 

კ) გიორგი გრიგალაშვილი – მძღოლი, ინსტიტუტის დირექციისა და სამეურნეო სამსახურის 

ქონებაზე; 

ლ) შალვა მალაშხია – განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

11. მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი 

 

ა) თამაზ ჭელიძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, სექტორის ხელმძღვანელი; 

ბ) ვახტანგ აბაშიძე- მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

გ) გივი ჯაში - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

დ) ალექსანდრე სურმავა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ე) მარინე ჩხიტუნიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ) თეიმურაზ ბლიაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ზ) ვიქტორ ჩიხლაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

თ) ოლეგ ხარშილაძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ი) ტარიელ ბერიშვილი - უფროსი ლაბორანტი; 

კ) გიორგი ბერიშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ლ) რობერტ გოგუა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

მ) ანზორ გველესიანი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ჯგუფის ხელმძღვანელი; 

ნ) ირაკლი ტუსკია - მეცნიერი თანამშრომელი; 

ო) კარლო ქართველიშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

პ) თენგიზ ქირია -  სექტორის ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ჟ) ნოდარ ვარამაშვილი - მთავარი მეცნიერი-თანამშრომელი; 

რ) ვასილ ჯებირაშვილი - ინსპექტორი; 

ს) მარინა სიხარულიძე - სახელმწიფო შესყიდვების კოორდინატორი (სპეციალისტი); 

ტ) ამირან ძოწენიძე – მძღოლი, მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის ბალანსზე რიცხული 

მსუბუქი ავტომობილი ,,მერსედეს ბენცი” ჩ-220-ზე; 

უ) დავით ოდილავაძე – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, გრანტი Nშ/შთQ-09/552; 

ფ) პაპუნა მინდელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, გრანტი Nშ/შთ-5/72  და NG GNშ/შთ-5/101; 

ქ) გენადი თვაური - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, გრანტი Nშ/ჩNღშ-09/559;  

ღ) თამაზ ჭელიძე –სექტორის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, გრანტი Nშ/შთ-

06/5-069; 

ყ) თეიმურაზ მაჭარაშვილი – სექტორის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, 

გრანტი Nშ/შთ-06/5-028; 

შ) ავთანდილ ამირანაშვილი – სექტორის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, 

გრანტი Nშ/შთ-08/5-437; 

ჩ) ვახტანგ აბაშიძე – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, გრანტი Nშ/თჩ-შ/09-548; 
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ც) გიორგი მელიქაძე – სექტორის ხელმძღვანელი,  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი-ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტიდან 

გადმოცემულ ქონებაზე; 

ძ) შოთა ადამია - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - N09/13 სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში 

არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

წ) ალექსანდრე გვენცაძე – ინსტიტუტის პროექტების ბიუჯეტით შეძენილ მატერიალურ 

რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი; 

ჭ) ეკატერინე მეფარიძე - მეცნიერი თანამშრომელი ინსიტუტში N31/31სამეცნიერო გრანტის 

(დინამიკურად ტრიგირირებული  სეისმურობა-დედამიწის ქერქისდაძაბული მდგომარეობის 

შეფასების ახალი მეთოდები) ფარგლებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი 

პირი; 

ხ) ვიქტორ ალანია - მეცნიერი თანამშრომელი ინსტიტუტში N215-78 სამეცნიერო გრანტის 

(ფარული შეცოცების სისტემა ქ. თბილისის ქვევით) ფარგლებში არსებულ მატერიალურ 

რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი. 

 

12. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი 

 

ა) ზურაბ წერეთელი - დირექტორის მოადგილე; 

ბ) ელენე დათუკიშვილი – ინსიტუტის ბიბლიოთეკის გამგე - საბიბლიოთეკო ფონდზე 

პასუხისმგებელი პირი. 

 

13. პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკისა და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი 

 

ა) ფიზიკურ-ქიმიური კვლევის ლაბორატორია 

 ა.ა) გიორგი წინწკალაძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

ბ) აგრარული ქიმიის პრობლემათა ლაბორატორია 

ბ.ა)  ნაზიბროლა კლარჯეიშვილი - მეცნიერ-თანამშრომელი. 

 

გ) პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის მაღალმოლეკულურ 

ნაერთთა ლაბორატორია 

გა) ზაზა მოლოდინაშვილი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე 

არსებულ ქონებაზე); 

გბ) ნოდარ ნიაური – ინჟინერი, მომმარაგებელი (ლილოში არსებულ ქონებაზე); 

 

დ) ორგანული სინთეზის ლაბორატორია 

დ.ა) მირანდა ხაჩიძე - მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

ე) ქიმიური ეკოლოგიის პრობლემათა ლაბორატორია 

ე.ა) ნინო ქავთარაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

ვ) მაღალმოლეკულურ ნაერთთთა ქიმიის ლაბორატორია 

ვ.ა) ზურაბ ჩუბინიშვილი - მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორიის მეცნიერი 

თანამშრომელი; 

 

ზ) ადმინისტრაცია 

ზ.ა) მურთაზ გურგენიძე - ინჟინერი. 

 

თ) სხვა ძირითადი აქტივები (ძვირფასი ლითონები) 

ფიზიკურ-ქიმიური კვლევის ლაბორატორია: 
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თ.ა) ნანული დოლაბერიძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

ი) ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია 

ი.ა) ქეთევან გოდერძიშვილი – მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

კ) მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია 

კ.ა) ნანული ხოტენაშვილი - მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორიის მეცნიერი 

თანამშრომელი – ლაბორატორიაში არსებულ ძვირფას ლითონებზე მატერიალურად 

პასუხისმგებელი პირი. 

 

 

ლ) ტრანსპორტი 

ლ.ა) გოდერძი ბალხამიშვილი - ინჟინერი, სამეურნეო ნაწილის უფროსი. 

 

ნ) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 

 

ა) ზაზა მოლოდინაშვილი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, გრანტი N30/05; 

ბ) იოსებ ჩიკვაიძე – ასოცირებული პროფესორი, გრანტი N30/29; 

გ) ია ჩიტრეკაშვილი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, გრანტი 10-18, AG/141/3-121/11; 

დ) მარინა გურგენიშვილი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, გრანტი N30/32; 

ე) მაია გოგალაძე – მეცნიერი თანამშრომელი, გრანტი N30/06. 

 

14. რაფაელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 

 

ა) ლ. ჯაფარიძის სახელობის დენის ქიმიური წყაროებისა და საელექტროდე მასალების 

ლაბორატორია 

ა.ა) თემურ ჩახუნაშვილი - ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

ბ) ელექტროქიმიისა და ელექტრო-მეტალურგიის ლაბორატორია 

ბ.ა) გიგლა წურწუმია - ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

გ) ადგილობრივი წიაღისეულისა და მინერალური ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების 

ლაბორატორია 

გ.ა) ვაჟა ჩაგელიშვილი – თსუ რაფიელ აგლაძის ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი - ლაბორატორიაში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე 

პასუხისმგებელი პირი; 

 

დ)  რადიაციული ქიმიის ლაბორატორია 

დ.ა) რიმზეტ თუშურაშვილი - ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი. 

 

ე) არაწყალხსნართა ელექტროქიმიის ლაბორატორია 

ე.ა) თამარ ჭელიძე - ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

ვ) რ. დოღონაძის სახელობის თეორიულ კვლევათა ლაბორატორია 

ვ.ა) თამაზ მარსაგიშვილი - ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

ზ) ლღობილთა ელექტროლიზის ლაბორატორია 

ზ.ა) ნოდარ გასვიანი - ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 
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თ) კატალიზის ლაბორატორია 

თ.ა) ვიტალი ბახტაძე - ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

ი) ნ. ლანდიას სახელობის თერმოქიმიის ლაბორატორია 

ი.ა) თენგიზ მაჩალაძე - ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

კ) არაორგანული ნაერთების ფიზიკა-ქიმიის ლაბორატორია 

კ.ა) მაია ცინცაძე - ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

ლ) ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია 

ლ.ა) შუქრი ჯაფარიძე - ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

მ) ადმინისტრაცია 

მ.ა) მერაბ ტურაშვილი - სამეურნეო ნაწილის უფროსი; 

 

15. შოთა რუსთველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 

 

ა) გიორგი ასაბაშვილი – სამეურნეო საქმის სპეციალისტი; 

ბ) ჯულიეტა გაბოძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

გ) რუსუდან ჩოლოყაშვილი - განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

დ) მარინე ტურაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი; 

ე) გაგა ლომიძე - განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ) ზაზა აბზიანიძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ზ) მაია ნინიძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი- რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში 

2013 წელს გამარჯვებულ პროექტთან (ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე, 

ორენოვანი გამოცემა, პროექტი: RF 317) დაკავშირებით მატერიალური პასუხისმგებელი პირი.  

 

16. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

 

ა) ხათუნა ქარქაშაძე - ფინანსური მენეჯერი - DY00088966 საკონტროლო-სალარო აპარატზე 

პასუხისმგებელი პირი (არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 

ინგოროყვას ქ. N8);  

  

ბ) ლევან ვაშაკიძე- მატერიალურ ტექნიკური მენეჯერი. 

 

 
 


