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დარეჯან გომურაშვილი---ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

             ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ისტორიის დეპარტამენტის  

სპეციალისტი. 

 

 

სახელი- დარეჯანი 

გვარი-გომურაშვილი 

დაბადების თარიღი- 6. 05. 1955წ. 

მისამართი- ქ. თელავი, ზაირა კიკვიძის I შეს, ბინა №1. 

ტელეფონი:  7-25-65,   599 93 80 03. 

ოჯახური მდგომარეობა-დაოჯახებული. 

განათლება- უმაღლესი. 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 

01.07. 2014 წლიდან დღემდე , ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის 

                    დეპარტამენტის სპეციალისტი. 

01. 01 2014—01.07 2014წ.  -ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტის   კანცელარიის სპეციალისტი. 

06.10. 1996 წ---- 01.01.2014,ი. გოგებაშვილის  სახელობის თელავის სახელმწიფო 

                    უნივერსიტეტის, მსოფლიო ისტორიის კათედრის ლაბორანტი. 

24.12. 1990—06.10.1996წწ.  ეკონომიკური თეორიისა და ფილოსოფიის კათედრის 

                    ლაბორანტი. 

01.03.1985.—09.09.1985 თელავის სახელმწიფო პედ. ინსტიტუტის კანცელარიის  

                     გამგე. 

22.09.1979—01.03.1985წწ, პოლიტეკონომიისა და ფილოსოფიის კათედრის ლაბორანტი. 

1. 09.1977—22.09. 1979წწ, არჩეული ვიყავი თელავის სახელმწიფო პედ. ინსტიტუტის 

                     განთავისუფლებულ კომკავშირის კომიტეტის მდივნად. 

1.07.1977—24.08.1973წწ. ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  პედ.  

                    ინსტიტუტის, ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის ,ისტორიის 

                    სპეციალობის სტუდენტი. 

26.09.1973—26.09.1972წწ. ვმუშაობდი მუდმივი შტატის მუშად თელავის რ-ის , სოფ.  

                    კისისხევის საბჭოთა მეურნეობის №2 აგროგანყოფილების, №2  ბრიგადაში. 

           1972 წელს დავამთავრე თელავის რ-ის სოფ. კისისხევის საშ. სკოლა. 

 

ჩემს შესახებ დამატებით გაცნობებთ: 

 

8.09.1980—19.09.2000წწ. ვმუშაობდი თელავის   IV  საშუალო სკოლაში, ისტორიის  

              მასწავლებლად. 



1976—2006წწ.  , მოწვეული ვიყავი საათობრივი ანაზღაურების წესით    თელავის 

                        სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მსოფლიო ისტორიის კათედრის ისტორიის  

                        მასწავლებლის თანამდებობაზე. 

                        

                        დამთავრებული მაქვს ასპირანტურა. ჩაბარებული მაქვს მინიმუმით  

                        გათვალისწინებული   საგნები, საქართველოს და მსოფლიო ხალხთა 

                        ისტორიის პროგრამით. 

 

 

ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები /სტატიები/: 

 

1. ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-

მასწავლებელთა და დოქტორანტთა XVII (73-ე) სამეცნიერო კონფერენცია, თემა: 

,,ქართული ოჯახი ილიას შემოქმედებაში“, 2015წ. 27-28 მაისი. 

2. ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, III 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი - მასალები. თემა: ,,I მსოფლიო ომი და თურქეთი 

1914-1918წწ), 2014წ. 

3. ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-

მასწავლებელთა XV (71-ე) სამეცნიერო კონფერენცია, თემა: ,,თერგდალეულები 

ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის შესახებ“. 2013წ, 30 მაისი. 

4. წიგნი - ,,ნიჭი თავდადებისა“. ელ. მამუკელაშვილი, დ.ონიკაძე. პასუხისმგებელი 

გამოცემისათვის - დ.გომურაშვილი, 2012წ. 

5. ნატოს შექმნის ისტორიისათვის, თესაუ, პროფესორ-მასწავლებელთა და 

დოქტორანტთა სამეცნიერო სესიის მასალები 2011წ.  

6. ქრისტიანობის წარმოშობა და მისი განვითარების პირველი ეტაპი. 

თესაუ, ნარკვევები, ტომი II. გამომც. ,,მერიდიანი’’, 2008წ. 

7. ალ.მაკედონელის ლაშქრობათა ქრონოლოგიის საკითხისათვის -  

თესაუ, სტუდენტ-ბაკალავრთა, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო 

სესიის მასალები, 2007წ. 

8. ამერიკის შეერთებული შტატები /გეოგრაფიული აღმოცენიდან XX საუკუნის 90-

იან წლებამდე/, თესაუ, სამეცნიერო შრომების კრებული, 2006წ. 

9. თელავში უცხო ტომთა ჩამოსახლების საკითხისათვის. თესაუ, პროფესორ-

მასწავლებელთა VII (63-ე) სამეცნიერო სესიის მასალები, 2006წ. 

10. ივანე ჯავახიშვილი - ქართველი ერის თავისებურებების შესახებ. თესაუ, 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2006წ.  

 

ენები: ქართული (მშობლიური) 

  რუსული (კარგად) 



  გერმანული (ლექსიკონის გამოყენებით) 

 

 

 

 

 

                     


