
 1 

მეფარიშვილი ისაკო 

ქ. თბილისი, გ. ჩიტაიას №28, 555-33-52-53. 579-00-45-90 

  ramazmeparishvili@mail.ru 

 

დაბადების თარიღი 1965/04/28 

განათლება  

2004 

 

 

1997 

 

 

1992-1995 

 

 

1988-1991 

 

 

 

1987-1992 

 ფილოლოგიის დოქტორი, უმაღლესი განათლების 

შესახებ საქართველოს კანონის 89-ე მუხლის მე-9-ე 

პუნქტის შესაბამისად, №01-12-15/220650 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, P10.OC.C№2. ფილოლოგიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი/ 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ძველი 

ქართული ლიტერატურა, ასპირანტი. 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ 

პროფესიათა ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობა, 

დიპლომი დ№000002 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, 

სპეციალობა: ფილოლოგია, ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი. დიპლომი VB995926. 

სამუშაო 

გამოცდილება 

 

2017  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; 

2017  ევროპის უნივერსიტეტი; 

2009-2013  თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
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2007-2009  წმ. გრიგოლ ფერაძის სახელობის თბილისის 

უნივერსიტეტი; 

1992-2002  თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი; 

1997-1999  საერო საშუალო სკოლა „ლომისი“; 

1995-1997  თბილისის ფასიანი პედაგოგიური ინსტიტუტი; 

1991-1994  თბილისის 102-ე საჯარო სკოლა 

აკადემიური საბჭოს 

წევრობა 

 

კოლეგიის წევრი 

2016 

 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს კოლეგიის წევრი 

ლიტერატურის მიმართულებით. 

2007-2009  წმ. გრიგოლ ფერაძის სახელობის თბილისის 

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი; 

სადისერტაციო 

თემის დასახელება, 

დაცვის წელი 

„აბო თბილელის წამების“ სახისმეტყველება; 1997 

სამეცნიერო 

სტატიები 
ბოლო 3 წლის განმავლობაში 

2017  „ვეფხისტყაოსნის“ მსოფლმხედველობისათვის, საერთა-

შორისო სამეც. კონფერენცია IV, „კულტურათაშორისო 

დიალოგები“, თელავი, 2017. 

2017  ბინარულობა და მუხრან მაჭავარიანი „კლასიკოსთა 

გაკვეთილები“, მუხრან მაჭავარიანისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი 2017 

2016  „დავითიანის“ სახისმეტყველებისათვის, იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის შრომების კრებული №1 (29) თბ. 2016. 

2016  გლობალიზაცია და ქართული ენამ, საერთაშორისო 

სამეცნიერო-კრიტიკული ჟურნალი, გლობალიზაცია და 
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ბიზნესი, №1 საერთაშორისო კონფერენცია, ევროპული 

ინტეგრაცია და საქართველო. თბ. 2016 

2016  ლევან გოთუა და „ჟამის სიმწიფე“,. ლევან გოთუასადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 

თბილისი 2016 

2015  ადამიანური ბუნება და „ტრამალის მგელი“, 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია III, 

„კულტურათაშორისო დიალოგები“, თელავი 2015 

2015  გრიგოლ რობაქიძე და „ბედისწერის სიყვარული“, 

გრიგოლ რობაქიძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები, თბილისი 2015 

 

საერთაშორისო 

კონფერენციებში 

მონაწილეობა 

 

 

 

2017  „კულთურათაშორისო დიალოგები“, IV. თელავი 

2017  ცოდნის, ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები 

გლობალიზაციის პირობებში. თბილისი 

2016  ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო, თბილისი 

2015  „კულტურათაშორისო დიალოგები“, III. თელავი 

ადგილობრივ 

კონფერენციებში 

მონაწილეობა 

 

2017  წმინდა ქეთევან დედოფლისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია, თელავი 

20174  მუხრან მაჭავარიანისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, თელავი 

2017  პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნი-

ერო კონფერენცია, თელავი 
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2016  ლევან გოთუასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, თელავი. 

2016  პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის 140-ე წლისთავისადმი, 

თელავი. 

2016  პროფესორ-მასწავლებელტა და დოქტორანტთა 

სამეცნიერო კონფერენცია, XVIII (74) თელავი. 

2015  საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პოტენციალი და 

ძირითადი გამოწვევები თანამედროვე ეტაპზე. თბილისი 

2015  აკაკი წერეთლისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური 

სამეცნიერო კონფერენცია, თელავი 

2015  პროფესორ-მასწავლებე;ლთა დო დოქტორანტთა XVII (73) 

სამეცნიერო კონფერენცია, თელავი 

2015  გრიგოლ რობაქიძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, თელავი. 

 

გამომცემლობაში 

მუშაობის 

გამოცდილება 

 ჟურნალ „ივირონის“ რედკოლეგიის წევრი, 

კონსულტანტი 

ოჯახური 

მდგომარეობა 
 დასაოჯახებელი 

ენების ცოდნა  ქართლი - მშობლიური 

 რუსული - კარგად 

 გერმანული - საშუალოდ 

 ინგლისური საშუალოდ 

კომპიუტერული 

უნარ-ჩვევები 

 საოფისე პროგრამები Word, Excel 

 ინტერნეტი 

 


