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დაბადების თარიღი: 30/11/1975 
დაბადების ადგილი: თელავი, საქართველო 
მოქალაქეობა: საქართველო 
მისამართი: კვირიკე დიდის ქ. 18, 2200 თელავი, საქართველო. ტელ: 595-19-4036, 
(+995) 350 27-1499, E-mail: ia.jimshitashvili@tesau.edu.ge     
განათლება:  
2007 ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (05.00.08 - სახალხო 

მეურნეობის მართვა და ეკონომიკა). დიპლომი: ДКН №034566, 
გამცემი ორგანო: რუსეთის ფედერაციის განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს უმაღლესი საატესტაციო კომისიის 
გადაწყვეტილებით მოსკოვის სახელმწიფო სოციალური 
უნივერსიტეტი. მოსკოვი, რუსეთი; 

2000-2005 ასპირანტურა რუსეთის (ყოფილი მოსკოვის) სახელმწიფო 
სოციალური უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და მართვის 
კათედრა, მოსკოვი, რუსეთი; 

2000-2001 უცხო ენების ფაკულტეტი, თარჯიმანი პროფესიონალური 
კომუნიკაციების სფეროში (ინგლისური ენა). დილომი:  ПП 
187774, გამცემი ორგანო: მოსკოვის სახელმწიფო სოციალური 
უნივერსიტეტი. მოსკოვი, რუსეთი; 

1995-2001 სოციალურ-ეკონომიკური ფაკულტეტი, შრომის ეკონომისტის 
სპეციალობით. დიპლომი: ДВС 051298, გამცემი ორგანო: 
მოსკოვის სახელმწიფო სოციალური უნივერსიტეტი. მოსკოვი, 
რუსეთი. 

აკადემიური პოზიციები:  
2013 - დღემდე          სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის სკოლის               

ასოცირებული პროფესორი, ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, - თელავი, საქართველო 

2011-2013                    სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის სკოლის               
მოწვეული სპეციალისტი, ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, - თელავი, საქართველო 

2008-2011 ასოცირებული პროფესორი, ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა 
ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტი - თელავი, საქართველო 

2007-2008 მოწვეული პროფესორი, ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი – თელავი, საქართველო 

2005-2006 სასწ. წ. წარმოების, მართვის და მარკეტინგის კათედრის მასწავლებელი 
(შიდა შეთავსებით) - მოსკოვის სახელმწიფო სოციალური 
უნივერსიტეტი – მოსკოვი, რუსეთი 

2002-2003 სასწ.წ. ინგლისური ენის მასწავლებელი (შიდა შეთავსებით), მოსკოვის 
სახელმწიფო სოციალური უნივერსიტეტი – მოსკოვი, რუსეთი 

სამუშაო გამოცდილება: 

2009-2011 ეკონომიკის კათედრის გამგე, ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თელავი, საქართველო 

2008-2011 აკადემიური საბჭოს წევრი, ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თელავი, საქართველო 



04.1995-09.2007 უკანასკნელი პოზიცია: უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე 
კადრების მომზადების და ატესტაციის განყოფილების 
სადისერტაციო საბჭოების სექტორის პირველი კატეგორიის 
მეთოდისტი, მოსკოვის სახელმწიფო სოციალური 
უნივერსიტეტი – მოსკოვი, რუსეთი. 

 
ძირითადი პუბლიკაციები, კონფერენციები: 
 

1. Организация и управление проектами в современных предприятиях 
(ს ა ე რ თა შ ო რ ი ს ო ს ა მ ე ც ნ ი ე რ ო ჟ უ რ ნ ა ლი ი ნ ტ ე ლე ქ ტ ი   , №2(43)б 
გ ვ . 125-128) 

2. Strategic Challenges of Human Resources (ს ა ე რ თა შ ო რ ი ს ო  
ს ა მ ე ც ნ ი ე რ ო ჟ უ რ ნ ა ლი ი ნ ტ ე ლე ქ ტ ი  , №2(43), გ ვ . 129-130) 

3. ჯიმშიტაშვილი, ი., (2012), მმართველობითი საქმიანობის როლი 
ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფაში, ი. 
გოგებაშვილის სსახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორ-მასწავლებელთა XIV (70-ე) სამეცნიერო კონფერენცია. 30 მაისი 
2012წ. თელავი, საქართველო 

4. ჯიმშიტაშვილი, ი., (2012), ინვესტიციების ეკონომიკური არსი და მათი 
მართვის თეორიული ასპექტები, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 
ინტელექტი, №1(42), თბილისი 

5. Джимшиташвили И.А., Международная научно-практическая конференция 
«Формирование эффективных механизмов хозяйствования в условиях 
современной экономики: теория и практика», тема доклада: Иновационная 
деятельность как объект управления (стр. 157-161). Классический приватный 
университет (Запорожье, Украина), 17-18 октября 2011г. 

6. Ia Jimshitashvili SERVICE-LEARNING AND THE GLOBAL NETWORK OF UNIVERSITIES 
(PREPARED BY 2010-2011VISITING SCHOLARS) „Prevention of Weak Career Growth“  The 
George Washington University, Washington, DC, USA, www.gwu.edu/~rpsol August 22, 
2011; 

7. ჯიმშიტაშვილი, ი., ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა XIV (69-ე) სამეცნიერო 
კონფერენცია, 24-25 მაისი, 2011წ., „ლიდერობა და ხელმძღვანელობა - 
შედარებითი ანალიზი“; 

8. ჯიმშიტაშვილი, ი., 2010, პერსონალის საქმიანი კარიერის მართვა. თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, №1, გვ. 8-12 

9. Jimshitashvili I., 2010, Brand-Management, Scientific news, #2, Ganja State 
University. 

10. Джимшиташвили И. А., „Управление инновационными процессами на 
предприятиях“ Материалы республиканской научной конференции 
Гюмрииского педагогического института им. М.  Налбандяна, Гюмри, 
Армения. 13-14 декабря 2010г.; 

11. Международная конференция «Интеграция образования, науки и 
производства как стратегическое направление обеспечения экономичекого 
роста», Ереван, Армения (в соавторстве с Ринкиашвили Н.), тема: О некотрых 
экономических проблемах образования в Грузии. 21-22 октября 2010г.; 

12. Джимшиташвили И.А., 2009. «Технология процесса структурирования 
организационных структур управления в корпорациях», университет г. Гавар, 



Армения. «материалы 11ой конференции Гаварского государственного 
университета»; 

13. Джимшиташвили И.А., 2009. «Сущность, содержание и типология 
корпоративных объединений», «Ученые записки» университета г. Ганджа №23. 
Ганджа, Азербайджан. 

14. Джимшиташвили И.А., 2006. «Особенности российский корпоративных 
объединений в переходном периоде (теоретический аспект)». Российское 
предпринимательство. М.: изд.дом. «Мелап», №9. 

 

საერთაშორისო პროექტები, სემინარები, თრენინგები: 

01.2011 – 05.2011 აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის ფინანსირებით, “Junior Faculty 
Development Program (JFDP)”, ჯორჯ ვაშინგტონის 
უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა (ბიზნესის ადმინისტრირების 
მიმართულება) - ვაშინგტონი, აშშ. 

01.2011 – 05.2011 თრენინგი: ინტერაქტიული ფონდი (50 სთ.), „სტუდენტზე 
ორიენტირებული ლექცია დისკუსიების გამოყენებით“  - 
ვაშინგტონი, აშშ. 

2010-2011 BOMUP-ის პროგრამის ფარგლებში (ბიბერახის გამოყენებითი 
მეცნიერების ინსტიტუტი) (18 სთ.), სემინარი - პროექტის 
მენეჯმენტი I და II - თელავი, საქართველო 

02.2010 BOMUP-ის პროგრამის ფარგლებში (ბიბერახის გამოყენებითი 
მეცნიერების ინსტიტუტი) (30 სთ.), კურიკულუმი და ლექციის 
დაგეგმვა (ნაწილი II) - თელავი, საქართველო 

08. 2009 BOMUP-ის პროგრამის ფარგლებში (ბიბერახის გამოყენებითი 
მეცნიერების ინსტიტუტი) (30 სთ.) აქტიური ლეცქიების 
ჩატარების მეთოდები (ნაწილი I) - თელავი, საქართველო 

02.2009-03.2009 მენეჯმენტის სალექციო კურსის ლექტორი, ERASMUS-
MUNDUS-ის პროგრამის ფარგლებში, ალექსანდერის 
ტექნოლოგიური საგანმანათლებლო ინსტიტუტი თესალონიკი, 
საბერძნეთი 

 
სამაგისტრო ნაშრომების რეცენზირება, ხელმძღვანელობა: 
 

# გვარი, სახელი თემის სათაური დაცვის 
თარიღი 

ხელმძღვანელო
ბა / 

რეცენზირება 
1. გიორგი 

ქართლელიშვილი 
ბიზნესის ადმინისტრირების 
აქტუალური საკითხები (კახეთის 
რეგიონის მევენახეობა-
მეღვინეობის ტურიზმის 
მაგალითზე) 

16.07.2012 ხელმძღვანელი 

2. ალექსი 
ვეფხიშვილი 

პერსონალის მართვის საკითხები 
თანამედროვე ბიზნესის 
ადმინისტრირებაში 

16.07.2012 ხელმძღვანელი 

3. ჯაბა გილაძე მომხმარებელთა პრობლემები და 
მათი გადაჭრის გზები 
(თანამედროვე საბერძნეთის 

29.12.2011 ხელმძღვანელი 



ტურისტული ბიზნესის 
მაგალითზე) 

4. ამირან 
ჯეირანაშვილი 

უცხოური ინვესიტციების 
მოზიდვის პრობლემები და 
პერსპექტივები 

29.12.2011 რეცენზენტი 

5. გიორგი 
ზუროშვილი 

ციხესახლების ტურიზმის 
ადმინისტრირების პრობლემების 
აქტუალური საკითხები 

20.07.2010 ხელმძღვანელი 

6. ნინო თაგოშვილი დასასვენებელ-გასართობი 
ტურიზმის ადმინისტრირების 
საინვესტიციო პროექტების 
აქტუალური საკითხები კახეთის 
რეგიონის მაგალითზე 

20.07.2010 რეცენზენტი 

7. მაგდა გელაშვილი ქართული ხუროთმოძღვრების 
ტურიზმის ადმინისტრირების 
აქტუალური საკითხები კახეთის 
რეგიონზე 

20.07.2010 რეცენზენტი 

8. მარინა 
დედაბრიშვილი 

ტურიზმის ფინანსური 
უზრუნველყოფის 
პრიორიტეტული მიმართულებები 
საქართველოში 

20.07.2010 რეცენზენტი 

9. რიმა 
ფეიქრიშვილი 

ტურიზმის ეფექტიანობის 
ამაღლების გზები საქართველოში 

20.07.2010 ხელმძღვანელი 

 
სადოქტორო ნაშრომების რეცენზირება: 
- ნინო ბერიძის დისერტაცია თემაზე: “ეკონომიკური კულტურის აღზრდის 

შინაარსი და ორგანიზაცია ძირითად სკოლაში”, განათლების მეცნიერებათა 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად პედაგოგიკის მიმართულებით. 
დისერტაცია დაცულია თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 2008წ. 11 
დეკემბერს 

- სოლომონ რამაზაშვილის დისერტაცია თემაზე: „კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო 
სკოლებში სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის საფინანსო-ეკონომიკური 
მენეჯმენტი“, განათლების მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის 
მოსაპოვებლად სპეციალობით: განათლების მენეჯმენტი და საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები. დისერტაცია დაცულია ი. გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში, 2011 წლის 22 დეკემბერს. 

 

ენები:  ქართული; რუსული; ინგლისური. 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები: საოფისე პროგრამები. 

 


