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განათლება და სამეცნიერო ხარისხი:   
2003_2007 წელი - თესაუ. სოციალურ მეცნიერებათა, სამართლისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტი. ფინანსები და საბანკო საქმე (წარჩინებით). 
2002 წელი - საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა. ბიოლოგიის მეცნიერებათა 
კანდიდატის ხარისხი. დიპლომი #003560.  
1998_2001 წელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტი. მაძიებელი. 
1992_1997 წელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტი. ბიოლოგიის 
(ჰიდრობიოლოგიისა და ტოქსიკოლოგიის) სპეციალობა. დიპლომი #06065 
1981- 1992 წელი  - თელავის მე-7 საშუალო სკოლა (წარჩინებით). 
სამუშაო გამოცდილება: 
2012 წელი - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

2008 – 2012 წელი - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი. 
სრული პროფესორი.  
2007_2008 წელი - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 
მოადგილე. ასოცირებული პროფესორი. 
2007 წლიდან დღემდე ,,საქართველოს არასამთავრებო ორგანიზაციათა 

2006-2009 წელი - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. 
ასოცირებული პროფესორი. 

სამსახურის მისამართი:       
ი. გოგებაშვილის სახელობის 
თელავის თელავის სახელმწიფო  
უნივერსიტეტი.   
თელავი, უნივერსიტეტის ქ. #1. 
       
 

პერსონალური მონაცემები: 
სახელი, გვარი: თეა მჭედლური   
ტელ: +99535073320 სამსახური. 
+99535072401 სამსახური.   
 mail: mchedluri.75@mail.ru. 
http//www. tesau.edu.ge                        

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი. სრული პროფესორი. 

კოალიციის’’თელავის ფილიალის თავმჯდომარე.   

mailto:mchedluri.75@mail.ru.


2004-2006 წელი - თბილისის ISMMსკოლა-ლიცეუმი. თელავის განყოფილება. 
ბიოლოგიის მასწავლებელი. 
2003-2006 წელი -საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის თელავის 
ფილიალის საინჟინრო-ტექნოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი. აგრო-ბიოლოგიის 
კათედრის დოცენტი. 
2000-2002 წელი- საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის თელავის 
ფილიალის საინჟინრო-ტექნოლოგიის ფაკულტეტი. აგრო-ბიოლოგიის კათედრის 
უფროსი მასწავლებელი. 
2000-2003 წელი -არასამთავრობო ორგანიზაციის ,,საუკუნის მომავალი’’ 
დამფუძნებელი და ორგანიზაციის თავმჯდომარე. 
2000-2003 წელი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
ეკოლოგიური ბიოფიზიკის ს/კ ლაბორატორიის ლაბორანტი. 
2000-2002 წელი - თელავის VII საშუალო სკოლა. ბიოლოგიის მასწავლებელი. 
1998-2000 წელი -  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
ჰიდრობიოლოგიისა და ტოქსიკოლოგიის კათედრა. სტაჟიორ-მკვლევარი. 
სამეცნიერო და სადისერტაციო საბჭოს წევრობა: 
2008 – 2012 წელი - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  
სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი. 
2012 წელი - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლის სადისერტაციო საბჭოს 
სწავლული მდივანი. 
2009 წლიდან დღემდე - თუშეთის დაცული ტერიტორიების სამეცნიერო-
საკონსულტაციო საბჭოს წევრი. 
2008-2012 წელი - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  საბჭოს 
თავმჯდომარე. 
2012 წელი - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლის საბჭოს თავმჯდომარე. 
საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 
რეცენზენტობა:   
27 საბაკალავრო ნაშრომის, 9 სამაგისტრო ნაშრომის და 11 სადოქტორო ნაშრომის 
ხელმძღვანელი. 6 სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტი. 
 წიგნის/მონოგრაფიის რედაქტორობა/რეცენზენტობა.   

 მარადი ბურდული - ,,განვითარების ბიოლოგია’’2014 წელი 
 ზაურ ჩანქსელიანი -,,რადიოლოგიის საფუძვლები’’. 2010 წელი.  
 ნოდარ მინდიაშვილი - ,,ბიოლოგიურ ობიექტებზე რესურსდამზოგველი 

ზემოქმედების ეფექტები’’. 2009 წელი. 
 მიხეილ ჭიჭაყუა - ,,მცენარეთა თესლის საკვები ელემენტებით გამდიდრება და 

აქტივაცია’’  2009 წელი. 
    



რედკოლეგიის წევრობა: 
 2013 წელი- თესაუ. სიმპოზიუმი. საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. 
 2012 წელი-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის საპროგრამო კომიტეტის 
წევრი. 
 2011 წელი-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის საპროგრამო კომიტეტის 
წევრი. 
 2009 წლიდან დღემდე - პერიოდული საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ 
,,ინტელექტის’’ სარედაქციო კოლეგიის წევრი.   

სამეცნიერო პუბლიკაციები  და სამეცნიერო კონფერენციები:     
 51 სამეცნიერო პუბლიკაცია.    

მონოგრაფია: 
 ორი მონოგრაფია. 

საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელობა:  
 უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა -,,ეროვნული 

პარკებისა და დაცული ტერიტორიების რეინჯერი’’ 
 სამაგისტრო პროგრამა - ,,ტოქსიკოლოგია’’. 
 სამაგისტრო პროგრამა -,,გეოეკოლოგია-ეკოტოქსიკოლოგია’’. 
 სამაგისტრო პროგრამა - ,,ბიოლოგია’’ 
 სადოქტორო პროგრამა - ,,ცოცხალი ბუნების დაცვა’’ 
 სადოქტორო პროგრამა - ,,ბიომრავალფეროვნება’’ 

ტრენინგებსა და სემინარებში მონაწილეობა (ბოლო 3 წელი): 
 2012 წელი - ,,კვლევის სწავლება საბუნებისმეტყველო ექსპერიმენტების 

გზით’’ TEMPUS -ის პროექტის ფარგლებში. ,,სტუდენტთა აქტიური 
სწავლება ბუნებისმეტყველებაში’’. 

 2012 წელი - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისა და ღია 
საზოგადოება საქართველოს ერთობლივი პროექტი ,,თელავის 
მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ხელშეწყობა. ტრენინგი - ,,ადგილობრივი 
თვითმმართველობის საფუძვლებში, პრეზენტაციების უნარ-ჩვევებსა და 
პროექტის მართვაში. 

 2011 წელი - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 
ცენტრი. კომპანია PHYWE. სემინარი-,,საბუნებისმეტყველო საგნების 
სასწავლო-ლაბორატორიული მოწყობილობების მოდერნიზაცია.  

ენების ცოდნა: ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური. 
კომპიუტერული ცოდნა:   Windows XP. MS Office XP/2003/2007 – Word, Excel, 
Access   Power Point, Page Maker. 
ოჯახური მდგომარეობა:  მეუღლე და ერთი შვილი.       
 


