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თეიმურაზ ვახტანგიშვილი 

დაბადების ადგილი, 
თარიღი: 

ქ. თელავი, 1941 წ. 8 თებერვალი 

საკონტაქტო კოორდინატები: ქ. თელავი, თეთრიანის ქ. #2 ტელეფონები: ბინის: 27 29 32 მობ. 599 23 93 
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სამეცნიერო ხარისხები და წოდებები: 2002 წლიდან _ პროფესორი 2002 წლიდან _ ისტორიის 
მეცნიერებათა დოქტორი, სადოქტორო თემა _ `საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება 
და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე~, საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 
1987 წლიდან _ დოცენტი 1986 წლიდან _ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, საკანდიდატო 
დისერტაცია _ `კაპიტალისტური მრეწველობა მანქანურ(ფაბრიკულ) სტადიაზე გადასვლა 
საქართველოში~ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 
არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი. 

განათლება: უმაღლესი 1966 წ. _ თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიური 
ინსტიტუტი, ქართული ენის, ლიტერატურის და ისტორიის სპეციალობა; 1970 წლიდან _ 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა 
და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის მაძიებელი; 1958 წ. _ თელავის IV საშუალო სკოლა.  
სამუშაო გამოცდილება: 2014 წლის ივნისიდან დღემდე – უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველი; 2012 
წლიდან 2014 წლის ივნისამდე – მოწვეული სპეციალისტი საათობრივი წესით; 2012 წლიდან _ 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის `ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოში 1921-
1950 წლებში~. ძირითადი პერსონალი _ შემსრულებელი; 2009-2012 _ თესაუს მეცნიერ-თანამშრომელი; 
1993-2005წ.წ; 2006-2009წ.წ. _ თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე; 2005-2006წ.წ. _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დეკანი; 2002 წლიდან _ პროფესორი; 1972-1986წ.წ. _ უფროსი მასწავლებელი; 1969-1972წ.წ._ ისტორიის 
კათედრის ლაბორანტი; 1966- 1969წ.წ. _ ახმეტის რაიონის, ს. ჯოყოლოს 8-წლიანი სკოლის, 
დუმასტურის საშუალო სკოლის და თელავის რაიონის კისისხევის სოფლის ახალგაზრდობის, საღამოს 
საშ. სკოლის უცხო ენის(ინგლისური) და ისტორიის მასწავლებელი;  
სამეცნიერო ინტერესები: საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია.  
სამეცნიერო ნაშრომები: ორმოცდაათზე მეტი ნაშრომი, მათ შორის ხუთი მონოგრაფია, ბოლო 5 
წელიწადში (2010-2014წ.წ.) გამოქვეყნებული შრომების სია წარმოდგენილია დანართის სახით. 

2010-2014 წლებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო 
შრომების სია 

№ წელი პუბლიკაციის დასახელება გამომცემლობა 

პუბლიკაციის სახე 
(სტატია, მონოგრაფია, 
სახელმძღვანელო და 

სხვა) 
1 2014 საქართველოს სოციალ-ეკონომიკური “უნივერსალი” მონოგრაფია 



სტრუქტურების ევოლუცია და საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური მოძრაობის ძირითადი ამოცანები XIX 

საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისში 

თბილისი 

2 2014 

ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა 
საქართველოში XX საუკუნის 20-იანი წლების 

დასაწყისში (ანტისაბჭოთა გამოსვლების 
წანამძღვრები) ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ 

მეცნიერებათა განვითარების ფონდი სამეცნიერო 
რეფერირებადი ჟურნალი ენა და კულტურა № 12 

ქუთაისი სტატია 

3 2014 
Иосиф Джугашвили (Сталин) и террор Научнный 

издательский дом `иследователь~ `European Journal of 
history Research~ 

Россия. Сочи статья 

4 2014 

საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის 
ჯვარცმული ალქსანდრე ანდრონიკაშვილი (1871-

1923) საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 
“ინტელექტი” 2 (49) 

თბილისი სტატია 

5 2014 
სამშობლოს დამოუკიდებლობას შეწირული გიორგი 

(გოგი) ხიმშიაშვილი (1892-1923) საერთაშორისო-
სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი” 2 (49) 

თბილისი სტატია 

6 2014 

პირველი მსოფლიო ომის მონაწილე ქართველ 
მამულიშვილთა შემდგომი ბედი საბჭოთა 

ხელისუფლების პირველ წლებში ი.გოგებაშვლის 
სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

III საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები 
(თეზისები) 

თბილისი თეზისები 

7 2014 

ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა 
საქართველოში (1921-1950წ.წ.) _ შესავალი 
ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ბიულეტენი #2 ჯვარცმულნი 

“გრიფონი” 
თბილისი სტატია 

8 2014 
სიმონ (სიმონიკა) ბაგრატიონ-მუხრანელი (1896-

1923)ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი ბიულეტენი #2 ჯვარცმულნი 

“გრიფონი” 
თბილისი 

სტატია 

9 2014 
ფარნაოზ ყარალაშვილი (1899-1923) ი.გოგებაშვილის 

სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ბიულეტენი #2 ჯვარცმულნი 

“გრიფონი” 
თბილისი 

სტატია 

10 2013 

ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა 
საქართველოში XX საუკუნის 20-იანი წლების 

დასაწყისში _ შესავალი, პრობლემა, აქტუალობა, 
საკითხის ისტორიოგრაფია ი.გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ბიულეტენი #1 

“საარი” 
თბილისი სტატია 

11 2013 
პირველი ანტისაბჭოთა გამოსვლა. სვანეთის 1921-

1922 წლების აჯანყება ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიულეტენი #1 

“საარი” 
თბილისი 

სტატია 

12 2013 რეცენზია ლერი თავაძის სადოქტორო დისერტაციის 
“მაცნეზე” _ “ბიზანტიური საიმპერიო ტიტულატურა თბილისი სტატია 



საქართველოში” ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების 

კრებული #2 (26) 

13 2012 

არჩილ ჯორჯაძის ისტორიული შეხედულებები 
თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი _ სამეცნიერო სესია 
მიძღვნილი ვარლამ ჩერქეზიშვილის დაბადების 165-

ე წლისთავისადმი, მასალები #3 

“ქართლი” 
თბილისი 

სტატია 

14 2011 

რეცენზია ლილიტ ასოიანის სტატიაზე _ `სომხური 
მოსახლეობის განაწილება თბილისის გუბერნიაში 

XIX საუკუნის ბოლოს (1897 წლის აღწერის 
მასალების მიხედვით) თელავის სახ. თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტტეის სამეცნიერო შრომების 
კრებული #1 (25) 

თბილისი სტატია 

15 2011 ივანე პაატაშვილი, თელავის მემატიანე თელავის 
ისტორიული მუზეუმის მოამბე #2 თელავი სტატია 

16 2011 

თელავის საქალაქო მმართველობის ისტორიიდან 
ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ი.ჯავახიშვილის თბილისის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და 

უახლესი ისტორიის საკითხები #2 (10) 

“უნივერსალი” 
თბილისი 

სტატია 

სამეცნიერო და სადისერტაციო 2006 წლიდან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის(ფაკულტეტის) 
საბჭოს წევრობა: სადისერტაციო საბჭოს და კოლეგიის წევრი 
ინტერესების სფერო: მეცნიერული კვლევა-ძიება 
ენების ცოდნა: ქართული რუსული ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით) 
კომპიუტერული პროგრამები: ვორდი, ინტერნეტი 
 


