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დაბადების თარიღი:         1973/11/28 
misamarTi:             Telavi, saakaZis moedani #23                                                                  
tel:                                     599702969 

E-mail:                                  Aleqsandre.mosiashvili@yahoo.com 

სამუშაო გამოცდილება 

 

2015 _ dRemde            iakob gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo 
universiteti _ reqtoris moadgile 

2014 _ dRemde            i. gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo 
universiteti, humanitarul mecnierebaTa fakulteti _ 
asocirebuli profesori 

2012                                      N NATO-s proeqtSi ,,briuselis viziti” monawileoba  

2012                                          Telavis Sps ,,poligloti +” _ avtoskolis direqtori, 
Teoriuli kursis pedagogiHYH 

2009-2014                  i. gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo 
universiteti, humanitarul mecnierebaTa fakulteti _ 
asistent-profesori 

2006                                          Telavis teqnikuri koleji _ maswavlebeli 

2003_2006                                saqarTvelos teqnikuri universiteti, Telavis 

fილიალი _ mowveuli specialisti (pedagogi). 

2006_2010                                  i. gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo 
universiteti _ profkomitetis Tavmjdomare. 

2005-2009                                 i. gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo 
universiteti _ saqarTvelos istoriis kaTedris 
laboranti (sruli Stati). 

2004-2005                                i. gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo 
universiteti _ saqarTvelos istoriis kaTedris 
ufrosi maswavlebeli. 

2004                                           arasamTavrobo organizacia ,,samarTliani arCevnebi” _ 
Telavis raionis koordinatori. 
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2000-2004                                 i. gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo 
universiteti _ saqarTvelos istoriis kaTedris 
laboranti (naxevari ganakveTi). 

2000                                         arasamTavrobo organizacia ,,sruliad saqarTvelos 
adamianis uflebaTa dacvisa da patimarTa mimarT 
samarTlianobis dacvis organizacia” _ Telavis 
regionaluri organizaciis mudmivmoqmedi komisiis 
Tavmjdomare. 

2001-2005                  saqarTvelos transportis federaciis Sps ,,mobili’’-s 
kaxeTis filiali _ direqtori 

1999-2001           saqarTvelos avtomflobelTa federaciis kaxeTis 
regionaluri sammarTvelo _ ufrosi. 

1995-1997           avtomflobelTa federaciis kaxeTis regionaluri 
sammarTvelo _ saqmis mwarmoebeli. 

1992           Telavis sawarmoo kombinatis #3 samkervalo saamqro _ 
damxmare muSa. 

1990-1991           zemo samgoris sarwyavi sistemis sawarmoo sammarTvelo 
_ meoTxe Tanrigis el. zeinkali 

ganaTleba   

 

2009                      sadoqtoro disertacia  `kaxeTis regioni I msoflio 
omis periodSi (1914-1918ww)”. 

2007-2009             i. gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo 
universiteti, Dhumanitarul mecnierebaTa fakulteti, 
istoriis mimarTuleba, doqtoranti 

1997-2000             iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universiteti, miznobrivi aspirantura_saqarTvelos 
istoriis ganxriT 

1991-1996              i. gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo 
pedagogiuri instituti, istoria-
filologiisFfakulteti, specialoba istoria-
samarTalmcodneobiT.               

1979-1990                    Tbilisis 107-e saSualo skola 

ტრენინგები და კურსები  

 

2013-2014                  demokratiis skola _ NIMD 



2012-2013                               ,,samoqalaqo ganaTlebis treneris kvalifikaciisaTvis’’ 

2012-2016                               ,,demokratia da moqalaqeoba” sagnis danergvisa da 
swavlebisaTvis umaRles saswavlebelSi 

2007              ,,boloniis procesi”_ ganaTlebis xarisxis marTva. 

2007    ,,akademiuri wera” 

2004              ,,samarTliani arCevnebi” 

2003              ,,wera da kiTxva kritikuli azrovnebisTvis’’ 

გამოცემული მონოგრაფიები და სამეცნიერო ნაშრომები 

 

4 monografia saqarTvelos istoriaSi:  

1) ,,პოლიტიკური ვითარება კახეთის რეგიონში (1914-1918 წ.წ.)’’; თბილისი 2009; 

,,თაგალი’’; 

2) ,,ეკონომიკური ვითარება კახეთის რეგიონში (1914-1918 წ.წ.)’’; თბილისი 2009; 

,,თაგალი’’; 

3) ,,კულტურული ვითარება კახეთის რეგიონში (1914-1918 წ.წ.)’’; თბილისი 2009; 

,,თაგალი’’; 

4) ,,კახეთის რეგიონი I მსოფლიო ომის პერიოდში (1914-1918 წ.წ.)’’; თბილისი 2009; 

,,თაგალი’’; 

25 samecniero naSromi: 

1. ერეკლე მეორის მიერ გამოცემული „წყალობის“ წიგნები თავად გარსევან 

ჭავჭავაძისადმი  

ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული #2 (18) 2005 წ.გვ. 143-145; 

2. კახეთის თავადთა საგვარეულო ნუსხები 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და 

უახლესი ისტორიის საკითხები #8 2005 წ. გვ. 17-18; 

3. კახეთის მეფეთა „ნაწყალობევი“ 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და 

უახლესი ისტორიის საკითხები #9 2006წ. გვ. 198-203; 

4. თელავის ცხოვრების რიტმი I მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას 

ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული #2 (24) 2008 წ. გვ. 140-143; 

5. „ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება“ თელავის 

განყოფილების საქმიანობა 1814-1918 წლებში ივ. პაატაშვილის მასალების მიხედვით 

ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული #2 (24) 2008 წ. გვ. 136-139; 

6. გაზეთში „ხმა კახეთისა“ გამოქვეყნებული პუბლიკაციების ავტორთა 

ბიოგრაფიისათვის. 



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და 

უახლესი ისტორიის საკითხები #1 (5) 2009 წ. გვ. 34-39; 

7. გაზეთ „ხმა კახეთისა“ თერგდალეულთა თვალსაჩინო წარმომადგენლების შესახებ 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და 

უახლესი ისტორიის საკითხები #1 (5) 2009 წ. გვ. 40-48; 

8. Политическая обстановка в Кахетии в период февральской революции 1917 года 

განჯის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2009 წ. გვ. 164-168; 

9. კახეთის რეგიონის ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები რკინიგზის გაყვანის 

შემდეგ. 

 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 2(34) 2009 წ. გვ. 108-109; 

10. პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი ქართული პრესა კახეთის ავ-კარგზე. 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 

კრებული. 2009 წ. გვ. 3-9; 

11. კახეთის რეგიონის პოლიტიკური ვითარება I მსოფლიო ომის პერიოდში (1914-1918 

წ.წ.) 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 

2009 წ. გვ. 16-24; 

12. Откритие кахетинской железной дороги (1915 г.) и её значение. 

ომსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2009 წ. გვ. 80-

84; 

13. Перспективы економического развития Кахетинского региона, после строительства 

железной дороги. 

ომსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2009 წ. გვ. 85-

89; 

14. სიღნაღის მაზრის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა 1914-1918 წწ. 

ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული №1 (27) 2014წ. გვ. 169-171; 

15. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიუბილეოდ 

ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული №1 (27) 2014წ. გვ. 171-173; 

16. Настоящее общее положение и перспектива развития двух регионов, граничащих с 

Грузии и Азербайджаном. 

“Black sea” scientific journal of academic research 2014 წ. გვ. 16-19; 

17. დისიდენტიზმის მნიშვნელობა ქართული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი 

მოძრაობისთვის 

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(14) 2014წ. გვ. 114-120; 

18. საქართველოს დამოუკიდებლობისაკენ სწრაფვის შემაფერხებელი გარემოებები 1989-

1990 წლებში 

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(14) 2014წ. გვ. 121-126;                                                                                  

19. 1989 წელს ქვემო ქართლში განვითარებული მოვლენების შეფასებისათვის. 

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(15) 2014წ. გვ. 100-104; 

20. ახტალის კურორტად ჩამოყალიბების ისტორიიდან 

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(16) 2015წ. გვ. 35-39; 

21. 1989 წელს საქართველოში განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ 



ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(17) 2015წ. გვ. 205-209;   

22. ქართველ წვევამდელთა მდგომარეობა 1989-90 წლებში                                                

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(18) 2016წ. გვ. 150-155; 

23. დამოკიდებულება ე.წ. ,,თურქი მესხების’’ საკითხისადმი საქართველოში XX 

საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს                                                                             

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(19) 2016წ. გვ. 84-90; 

24. 1989 წლის 26 მაისი საქართველოში                                                                            

არხეიონი #12 თბილისი 2016წ. გვ. 11-15;   

25. 1989 წლის 9 აპრილის ექო საქართველოში                                                                       

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(20) 2017წ. გვ. 123-129.   

 

სამეცნიერო კონფერენციები: 

1. თესაუ _ მარტყოფის, მარაბდის და ქსნის ბრძოლების 380 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი გაერთიანებული სამეცნიერო სესია _ 2005წ. ,, ქართლ-კახეთის 

პოლიტიკური მდგომარეობა XVI-XVII საუკუნეთა მიჯნაზე“; 

2. თესაუ _ საქართველოს მეფის გიორგი V ბრწყინვალეს გარდაცვალებიდან 660 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია _ 2006წ. ,,საქართველოში 

მონღოლთა ბატონობის ეკონომიკური შედეგები“;  

3. თესაუ _ ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 130-ე წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია _ 2006წ. ,,კახეთის სათავადოები ივანე 

ჯავახიშვილის ,,ქართული ეკონომიკური ძეგლების“ მიხედვით;   

4. თესაუ _ პროფესორ-მასწავლებელთა VIII (64) სამეცნიერო კონფერენცია _ 

2007წ. ,,საქართველოში 1918-21 და 1990-92 წლებში განვითარებული 

მოვლენების შედარებითი დახასიათება“;  

5.  თესაუ _ პროფესორ-მასწავლებელთა დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა 

გაერთიანებული კონფერენცია №1 _ 2010წ. ,,საქართველოს ისტორიის 

სწავლების საკითხისათვის XX საუკუნის 50-იან წლებში“;   

6. თესაუ _ პროფესორ-მასწავლებელთა დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა 

გაერთიანებული კონფერენცია №1 _ 2010წ.  ,, XX საუკუნის 70-იანი წლების 

ქართული დისიდენტური თვითგამოცემების მნიშვნელობა“;  

7. თესაუ _ პროფესორ-მასწავლებელთა XIV (69) სამეცნიერო კონფერენცია _ 

2011წ. ,,კახეთის რკინიგზის განვითარების პერსპექტივა ისტორიული 

პროექტის ფონზე“;  

8. თესაუ _ პროფესორ-მასწავლებელთა დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა 

გაერთიანებული კონფერენცია №2 _ 2011წ. ,, აფხაზეთი XX საუკუნის 90-იან 

წლებში“;  

9. თესაუ _ პროფესორ-მასწავლებელთა დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა 

გაერთიანებული კონფერენცია №2 _ 2011წ.  ,, I მსოფლიო ომი (1914-1918) და 

ქართველი მეომრები“;  



10. თესაუ _ პროფესორ-მასწავლებელთა XIV (70) სამეცნიერო კონფერენცია _ 

2012წ. ,,NATO-საქართველოს ამჟამინდელი ურთიერთობები და მომავლის 

პერსპექტივები“;  

11. თესაუ _ გაერთიანებული სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ 

ჩერქეზიშვილის დაბადების 165 წლისთავისადმი №3 _ 2012წ. ,,ვარლამ 

ჩერქეზიშვილი და ანარქისტული მიმდინარეობა საქართველოში“;  

12. თესაუ _ 1812-1813 წლების კახეთის აჯანყების 200 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია _ 2013წ. ,,1801 წლის 

აქტი და მისი შედეგები“;   

13. თესაუ _ პროფესორ-მასწავლებელთა XV (71) სამეცნიერო კონფერენცია _ 2013წ. 

,,1922 წლის ამბოხი ალექსანდრე სულხანიშვილის მოგონებებში“;  

14. თესაუ _ პროფესორ-მასწავლებელთა XVI (72) სამეცნიერო კონფერენცია _ 

2014წ. ,,ქართული დისიდენტური გამოცემები“;  

15. თესაუ _ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი _ გრიგოლ 

ორბელიანის დაბადების 210 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია _ 2015წ. ,,იმამ შამილის პიროვნება“;  

16. თესაუ _ პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა XVII (73) სამეცნიერო 

კონფერენცია _ 2015წ. ,,საბჭოურ-სტალინური სისტემის რეალური სახე“;;  

17. თესაუ _ პროფესორ-მასწავლებელთა რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი II მსოფლიო ომის დამთავრებიდან 70 

წლისთავისადმი (1939-1945 წწ.) _ 2015წ. ,,საქართველოს მწერალთა კავშირის 

და ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის 1977 წლის აპრილის 

სხდომების სტენოგრაფიული ანგარიშები“;  

18. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი _ დიმიტრი 

მეღვინეთხუცესისშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია №13 _ 2015წ. ,,კახეთის 

რკინიგზის 100 წლისთავის საიუბილეოდ“;   

19. თესაუ _ პროფესორ-მასწავლებელთა შიდასაუნივერსიტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია  მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140-ე 

წლისთავისადმი _ 2016წ. ,, ივანე ჯავახიშვილის ერთი პატარა წერილის 

შესახებ“;  

20. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი _ 

პროფესორ სარგის კაკაბაძის დაბადების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია _ 2016წ. ,,დამოკიდებულება მესხეთიდან 

გასახლებულთა მიმართ საქართველოში XX საუკუნის 80-იანი წლების 

მიწურულს“;  



21. თესაუ _ პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა XVIII (74) სამეცნიერო 

კონფერენცია _ 2016წ. ,, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 

წლისთავის აღსანიშნავად“;  

22. თესაუ _ პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა XIX (75) სამეცნიერო 

კონფერენცია _ 2017წ. ,, ჟურნალი ,,საქართველოს მოამბე“ ხანძრებსა და 

დივერსიებზე საქართველოში 1976 წელს“;  

23. თესაუ _ წმინდა ქეთევან დედოფლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია _ 2017წ. ,,წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფლის 

ბიოგრაფიისათვის“.  

                                                                                        
saerTaSoriso samecniero konferenciebi da simpoziumebi 

1)Tesau _ II saerTaSoriso simpoziumi_2013 w. ,,saqarTvelo-azerbaijanis 
Tanamedrove savaWro-ekonomikuri urTierTobis problemebi da misi mogvarebis 

perspeqtivა”; 

2)Tesau _ II saerTaSoriso samecniero konferencia_2013w. (,,kulturaTaSorisi 

dialogebi”), ,,sulxan-saba orbelianis evropaSi mogzaurobis SefasebisaTvis”; 

3)თსუ _ saerTaSoriso samecniero praqtikuli konferencia_2014w.(,,Tanamedrove 
mecniereba: problemebi, prognozebi da siaxleebi”), ,,saqarTvelosa da 
azerbaijanis ori mosazRvre regionis amJamindeli mdgomareoba da ganviTarebis 

perspeqtiva”; 

4) Tesau _ III saerTaSoriso simpoziumi_2014 w. ,,I მსოფლიო ომი, როგორც კახეთის 

რკინიგზის მშენებლობის შეწყვეტის მიზეზი’’; 

5)  Tesau _ IV saerTaSoriso samecniero konferencia_2017w. (,,kulturaTaSorisi 

dialogebi”), ,,საბჭოთა იდეოლოგია და ქართული რეალობა’’ . 
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