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პირადი ინფორმაცია 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

სახელი, გვარი:  თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი. 

საცხოვრებელი მისამართი: გლდანის მასივი, Iმ/რ, კორ. 9 ბინა 19 

თბილისი, საქართველო. 

(ქ. თელავი, ელ. ახვლედიანის ქ. #92). 

დაბადების თარიღი: 17.11.1955 წ. 

დაბადების ადგილი: თელავის რ-ნი სოფ. კონდოლი. 

ეროვნება: ქართველი. 

სქესი: მამრობითი. 

ოჯახური მდგ: დაოჯახებული. 

ტელეფონი: 27 49 40;   568 08 09 08. 

 

განათლება: 

უმაღლესი. 1974-1979 წ.წ. თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის 

სახელმწიფო ინსტიტუტის ისტორია-

ფილოლოგიის ფაკულტეტის ისტორიის 

სპეციალობა.  

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 

2014 წლის სექტემბრიდან ასოცირებული პროფესორი. 

2009 წ. დღემდე – თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ისტორიის 

დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი. 

2005-2009 წ.წ. - თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიისა და 

სამართლის კათედრის ასისტენტ-

პროფესორი. 



1983-1993 წ.წ. თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

პედაგოგიური ინსტიტუტის ფიზიკური 

აღზრდის თეორიისა და მეთოდიკის 

კათედრის მოწვეული მასწავლებელი 

ფიზიკური კულტურის ისტორიაში. 

1979-2005 წ.წ. - თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ფიზიკური აღზრდის 

თეორიისა და მეთოდიკის კათედრის 

უფროსი ლაბორანტი. 

 

სამეცნიერო ხარისხები და წოდებები: 

2005 წ. ასისტენტ-პროფესორი. 

2006 წ. ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი – სპეციალობით 

ისტორიკოსი. დისერტაცია დაცულია 

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტში თემაზე: 

თავდაცვითი და სამხედრო 

მრეწველობის შექმნა საქართველოში 

მეორე მსოფლიო ომის წლებში (1939-

1949 წ.წ.). 

 

დარგობრივი აკადემიის წევრობა: 

კავკასიის ხალხთა მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. 

 

ჯილდოები და პრემიები: 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ 2012 წლის 

სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის 

დადებითად შეფასების გამო იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რექტორის ბრძანებით (#1/559) 

გამოცხადებული აქვს მადლობა. 

 

სამეცნიერო საბჭოს წევრობა: 



თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს 

წევრი. 

თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი. 

 

რედკოლეგიის წევრობა: 

თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საუნივერსიტეტო ენციკლოპედიის 

სარედაქციო საბჭო. 

თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

შრომები. 

 

სამეცნიერო ნაშრომები: 

საზღვარგარეთ, საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო 

გამომცემლობებში გამოქვეყნებულია 50-

ზე მეტი სამეცნიერო სტატია, ერთი 

სახელმძღვანელო და ოთხი 

მონოგრაფიული ნაშრომი. 

 

სამეცნიერო კონფერენციები: 

მონაწილეობა არაერთ საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ 

სამეცნიერო ფორუმებში. 

 

კომპიუტერულიუნარ-ჩვევები:  

M MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet. 

 

ენების ცოდნა: 

ქართული (მშობლიური). 

გერმანული (საშუალოდ). 

რუსული (საშუალოდ). 

 

 

 

 


