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თამარ ნადირაძე 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

 მისამართი:   ქ. თელავი, აღმაშენებელის I შესახვევი 5  ბინა  #20 

 ტელ: (995 350) 27 45 82 

                                       მობ:      (995 93) 33 89 45 

 ელ-ფოსტა:  nadiradze_t@yahoo.com  

  ოჯახური მდგომარეობა:  დაოჯახებული 

განათლება 

 1997   საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა.მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა 

კანდიდატის ხარისხი. დიპლომის #: 001341. 

 1987–1992  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბოტანიკის 

კათედრის მაძიებელი. 

 1971–1976  ა.ს. პუშკინის სახელობის თბილისის სახ. პედ. ინსტიტუტი. 

 1957–1968  თელავის პირველი საშუალო სკოლა. 

სამუშაო გამოცდილება 

 2005 – დღემდე  ბიოლოგია-ეკოლოგიის კათედრის გამგე.  პროფესორი. 

 2005  საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის დეკანის მ.შ. 

 2004–2005  ბიოლოგიის კათედრის გამგე. დოცენტი (კონკურსის წესით არჩეული). 

 1998–2004  ბიოლოგიის კათედრის დოცენტი, კათედრის გამგე (კონკურსის წესით 

არჩეული). 

 1993–1998  ბიოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი (კონკურსის წესით 

არჩეული). 

 1991–1993  ბიოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი. 

 1987–1991  ბიოლოგიის კათედრის მასწავლებელი. 

 1985–1987  ბიოლოგიის  კათედრის მასწავლებელი 0.5 ს|ერთეულზე. 

 1985  ბიოლოგიის  კათედრის მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურების წესით. 

 1984–1985  ბიოლოგიის  კათედრის მასწავლებელი 0.25 ს|ერთეულზე. 

 1983–1984  ბიოლოგიის  კათედრის მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურების წესით. 

 1979–1983  საქ. ბუნების დაცვის სამინისტროს, კახეთის ჰიდროქიმიური ლაბორატორიის 

მიკრობიოლოგი. 
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 1977–1978  ქ. თელავის VI საშ. სკოლის ბიოლოგიის მასწავლებელი. 

 1976–1977  ქ. თელავის რაიონის სოფ. რუისპირის საშ. სკოლის ბიოლოგიის 

მასწავლებელი. 

სამეცნიერო პუბლიკაციები      ბოლო  5  წლის  განმავლობაში  

24 სამეცნიერო პუბლიკაცია. 

საზოგადოებრივი აქტივობები 

2009 – TEMPUT – ის პროექტის ფარგლებში სასწავლო ვიზიტი მარბურგის ფილიპსის 

უნივერსიტეტში. (მარბურგი, გერმანია). 

2009 – პროფესორ - მასწავლებელთა XI (67-ე). სამეცნიერო კონფერენცია. თელავის სახ. 

უნივერსიტეტი. 

2008 –  Украина III Международная научная конференция 

2008 –  პროფესორ - მასწავლებელთა X(66-ე). სამეცნიერო კონფერენეცია.  თელავის 

სახელწიფო უნივერსიტეტი. 

2008 – TEMPUS – ის პროექტის – “შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება 

თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში” - ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა მრჩეველი.   

2007 – პროფესორ – მასწავლებელთა VIII (64-ე). სამეცნიერო კონფერენცია თელავის 

სახელწიფო უნივერსიტეტი. 

2006 – თელავის სახ. უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი. 

2006 – საქართველოს ბუნების მოყვარულთა საზოგადოების წევრი. 

1998 – международная научная конференция по биологии и медицине посвященная 80-летию со 

дня основания тбилисского гос. университ-ета (24-25 мая 1998 г  

1997 წლიდან – საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ  კორესპონდენტი.     

პროგრამების  ხელმძღვანელობა 

1.საბაკალავრო პროგრამა ბიოლოგიაში; 

2. საბაკალავრო პროგრამა ეკოლოგიაში; 

3.დამატებითი (Minor) პროგრამა ეკოლოგიაში; 

4. დამატებითი( Minor) პროგრამა ბიოლოგიაში; 

5.სამაგისტრო პროგრამა ეკოლოგიაში; 

6. სადოქტორო პროგრამა ეკოლოგიაში; 

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა 
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სამი სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი; 

 

სადოქტორო ნაშრომების ოპონირება  

სამი სადოქტორო ნაშრომის შემფასებელი; 

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები 

 პროგრამები: MS Office XP/2003/2007 – Word, Excel, Access (statistical and special 

formulas, graphical presentation of data), Power Point, Page Maker. 

 ოპერაციული სისტემა: Windows XP. 

ენების ცოდნა 

ქართული, რუსული, ინგლისური; 

 


