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                                                 CV 
დ ი ა ნ ა 

   მ ჭ ე დ ლ ი შ ვ ი ლ ი 
 
  
სამსახურის მისამართი: 
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  
უნივერსიტეტის ხარისხის  
უზრუნველყოფის სამსახური, 
ტელ.: (0350)275982                                         
     
 
გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ა 
 
15/XII/2005 ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (სპეციალობით 

მათემატიკური ანალიზი 01.01.01) (მეცნიერებათა კანდიდატის 
დიპლომი №005071) 

 
2003-2005    საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ანდრია რაზმაძის სახელობის 

მათემატიკის ინსტიტუტის ფუნქციათა თეორიისა და 
ფუნქციონალური ანალიზის კათედრის მაძიებელი (სერთიფიკატი 
წარჩინებით)  

       
1995 - 1998     ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფუნქციათა თეორიისა და ფუნქციონალური ანალიზის კათედრის 
ასპირანტი (სერთიფიკატი სპეციალობაში წარჩინებით)  

                  
1988 - 1993    იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის სტუდენტი 
(დიპლომი TB-I №083627 წარჩინებით) 

                
1978 – 1988 თელავის №8 რუსული საშუალო სკოლის მოსწავლე (ატესტატი 

წარჩინებით) 
 
 
 
 
 
 

ბინის მისამართი: 
12, იორდანიშვილის ქ., 
თელავი, 2200; 
13, ვაზისუბნის 
დასახლება, თბილისი, 
0152, საქართველო 
 

პირადი მონაცემები: 
დაბ. თარიღი: 2/VII/1971 
პირად. მონ.: 20001014424, 
№დ0305241          
ოჯ. მდგ.: დაოჯახებული, ერთი შვილი 
ბინის ტელ.: (0350)271108, (032)2784319 
მობ. ტელ.: +995 599110829 
ელ. ფ.: diana.mtchedlishvili@gmail.com 
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შ რ ო მ ი თ ი   ს ა ქ მ ი ა ნ ო ბ ა 
 
16/X/2009 - დღემდე  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 
ხელმძღვანელი 

 
1/II/2006 - დღემდე   იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებუსმეტყველო 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი 

 
14/IX/2009 – 1/IX/2010     თელავის №1 საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი 

(შეთავსებით)  
 
1/X/2008 – 16/X/2009   იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებუსმეტყველო 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის ხელმძღვანელი 

 
10/IX/2005 – 31/I/2006  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებუსმეტყველო 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი 

 
IX/2004 – I/2006     თბილისის ESM სკოლა-ლიცეუმის თელავის ფილიალის 

მათემატიკის მასწავლებელი (შეთავსებით) 
                               
1/IX/1998 – 10/IX/2005  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მათემატიკის კათედრის მასწავლებელი 
 
1/IX/1995 -1/IX/1998   იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

პედაგოგიური ინსტიტუტის მათემატიკის კათედრის 
მასწავლებელი საათობრივ განაკვეთზე 

 
1/X/1993 – 1/IX/1998   იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

პედაგოგიური ინსტიტუტის მათემატიკის კათედრის 
ლაბორანტი 

 
 

ს ა მ ე ც ნ ი ე რ ო   კ ვ ლ ე ვ ი ს   ს ფ ე რ ო 
 
ფუნქციათა თეორია და ფუნქციონალური ანალიზი (ფურიეს გარდაქმნები, ფურიეს 
მულტიპლიკატორები, ტრიბელ-ლიზორკინის სივრცეები, ჯერადი ჰილბერტის 
გარდაქმნები, წონიანი ფუნქციური სივრცეები, მაქსიმალური ფუნქციები, 
ზიგმუნდის კლასები, დიფერენციალური ბაზისები) 
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ს ა მ ე ც ნ ი ე რ ო   შ რ ო მ ე ბ ი 
 
1. ორწონიანი უტოლობები ფურიეს მულტიპლიკატორებისათვის. განჯის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული (აზერბაიჯანი) 
№2 (2008), 19-22. 

2.  თერმოდრეკადობის მომენტური თეორიის დინამიკის ძირითადი სასაზღვრო 
ამოცანების დასმა და ერთადერთობის თეორემები. თელავის იაკობ 
გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 
კრებული №2 (20) (2006), 20-21 (მ. აღნიაშვილთან ერთად). 

3.  ელიფსური ამოცანის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. თელავის იაკობ 
გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 
კრებული №2 (20) (2006), 22-26 (მ. აღნიაშვილთან ერთად). 

4. თერმომომენტური დრეკადობის თეორიის დინამიკის პირველი სასაზღვრო 
ამოცანის დაყვანა ელიფსურ ამოცანაზე. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 
“ინტელექტი” №3 (26) (2006), 11-12, www.intelecti.ge (მ. აღნიაშვილთან ერთად). 

5. ფურიეს გარდაქმნების მულტიპლიკატორები , 2(R )q
v
  სივრცეში.  პერიოდული 

სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი” №3 (26) (2006), 13-15, www.intelecti.ge (მ. 
აღნიაშვილთან ერთად). 

6. წონიანი უტოლობები პოტენციალებისათვის. თელავის იაკობ გოგებაშვილის 
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული II ტ. 
(18) (2005), 225-227 (მ. აღნიაშვილთან ერთად). 

7. ორწონიანი შეფასებები ფურიეს მულტიპლიკატორებისათვის. Proc.  A. Razmadze 
Math. Inst. №139 (2005), 137-138 (http://www.rmi.acnet.ge/proceedings/). 

8. წონიანი ნორმის უტოლობები ფურიეს მამრავლებისათვის ლებეგის სივრცეში. 
Proc. A. Razmadze Math. Inst. №138 (2005), 111-114 
(http://www.rmi.acnet.ge/proceedings/). 

9. სუსტი ტიპის უტოლობის შესახებ ზოგიერთი ბაზისის მიმართ განსაზღვრული  
მაქსიმალური ფუნქციებისათვის. Proc. A. Razmadze Math. Inst., №130 (2002), 73-78 
(http://www.rmi.acnet.ge/proceedings/). 

10. კორდობას მაქსიმალური ფუნქციის შესახებ. Proc. A. Razmadze Math. Inst. №130 
(2002), 23-38 (http://www.rmi.acnet.ge/proceedings/) (გ. ლეფსვერიძესთან ერთად). 

11. ზოგიერთი მაქსიმალური უტოლობა. Proc. A. Razmadze Math. Inst. №123 (2000), 
152-155 (http://www.rmi.acnet.ge/proceedings/) (გ. ლეფსვერიძესთან ერთად). 

12. ინტეგრალური საშუალოების ზრდის რიგის შესახებ ფუნქციებისათვის 
n( )( )L L R  კლასიდან. ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი  მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები 15 (2000), №1-3, 94-98              
(გ. ლეფსვერიძესთან ერთად). 

13. შენიშვნა კორდობას მაქსიმალურ ფუნქციაზე. საქართველოს პრეზიდენტის 
სტიპენდიანტ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები ISSN 1512-0430  №3 (2000), 50-52 
(გ. ლეფსვერიძესთან ერთად).   
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ს ა მ ე ც ნ ი ე რ ო   კ ო ნ ფ ე რ ე ნ ც ი ე ბ ი 
 

1. კორდობას მაქსიმალური ფუნქციის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია თემაზე - მათემატიკური თეორიები და პრობლემები მათ 
გამოყენებასა და სწავლებაში, განჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აზერბაიჯანი), 
18-20 ივლისი, 2008. 

2. ორწონიანი უტოლობები ფურიეს მულტიპლიკატორებისათვის. თელავის ი. 
გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ- 
მასწავლებელთა VII (63-ე) სამეცნიერო სესია, თელავი, 27-28 აპრილი, 2006. 

3. ორწონიანი შეფასებები ფურიეს მულტიპლიკატორებისათვის. საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე - ფუნქციური სივრცეები, ინტეგრალური 
გარდაქმნები და გამოყენებები კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ 
განტოლებებში, თბილისი, 31 აგვისტო - 5 სექტემბერი, 2005.                   
(www.rmi.acnet.ge/ispm) (დაჯილდოვებული UNESCO-ს სერტიფიკატით 
წარმატებით მონაწილებისათვის). 

4. წონიანი უტოლობები პოტენციალებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია თემაზე - თანამედროვე ასპექტები ფუნქციურ სივრცეებში, 
დიფერენციალური ოპერატორები და არაწრფივი ანალიზი, თბილისი, 8-13 
სექტემბერი, 2003 (www.rmi.acnet.ge/ispm/ispm-03/calc/form.html).  

 
 
 ტ რ ე ნ ი ნ გ ე ბ ი 
 
1. ტემპუსის პროექტი: “შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში”, 2008-2010. 
2. სასწავლო ვიზიტი გამოყენებითი მეცნიერებების ჰანის უნივერსიტეტში არნჰემში. 

ტემპუსის პროექტი: “შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში”, 27 სექტემბერი – 5 ოქტომბერი, 2008, 
ნიდერლანდები. 

3. ღია სამყაროს პროგრამა: “დისტანციური სწავლება”, 5-13 მარტი, 2010, ამერიკის 
შეერთებული შტატები (დაჯილდოვებული სერთიფიკატით წარმატებით 
მონაწილებისათვის). 

4. CEIBAL Twinnig-ის პროექტი: “ECTS და დიპლომის დანართი”, 2-4 ივნისი, 2010 
(სერთიფიკატი). 

5. CEIBAL Twinnig-ის პროექტი: “დასაქმება საქართველოში და ფრანგული 
გამოცდილება”, 16-18 ივნისი, 2010 (სერთიფიკატი). 

6. CEIBAL Twinnig-ის პროექტი: “ინტერნაციონალიზაცია და თანამშრომლობა 
/ერთობლივი პროგრამები”, 7-9 ივლისი, 2010 (სერთიფიკატი). 

7. CEIBAL Twinnig-ის პროექტი: “კვლევა საგანმანათლებლო პროგრამებში: 
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები”, 27-29 ოქტომბერი, 2010. 

8. CEIBAL Twinnig-ის პროექტი: “ბოლონიის პროცესი და პროგრამული 
აკრედიტაციის პროცესის ძირითადი მონაწილენი (უნივერსიტეტებსა და 
ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოს შორის ურთიერთობა)”, 2-3 ნოემბერი, 
2010. 
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9. CEIBAL Twinnig-ის პროექტი: “აკრედიტაციის სტანდარტების შესაბამისად 
თვითშეფასების ანგარიშის მომზადება”, 18-20 თებერვალი, 2011. 

 
ა ქ ტ ი ვ ო ბ ე ბ ი 
 
1. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 
2. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჟურნალ - კავკასიური კვლევების სარედაქციო კოლეგიის წევრი (ერჯერადი 
გამოცემა ინგლისურ ენაზე TEMPUS-ის პროექტის ფარგლებში).  

 
კ ო მ პ ი უ ტ ე რ ი ს   ც ო დ ნ ა 
 
MS Office 98-2007-XP (Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer, PowerPoint), MS 
Windows 95-98-2007-XP, AMS TEX, LATEX and AMS LATEX operating in DOS, WinEdit, 
Windows Commander. 
 
ე ნ ე ბ ი 
 
ქართული - მშობლიური, ინგლისური - თავისუფლად (TOEFL – ინსტიტუციური 
ტესტი, ქულა 530, 15 აპრილი 2009), რუსული - თავისუფლად, გერმანული - დამწყები 
 
 
 


