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გვარი, სახელი, მამის სახელი _ თენგიზ ოთარის ძე სიმაშვილი 

დაბადების თარიღი _ 17.04.1964 

მობ. 597 051551 

ელ.ფოსტა: tengris@yahoo.com 

განათლება 

ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,  20. 02. 2004, დიპლომის - # 004049 

• სპეციალიზაცია: ახალი და უახლესი ისტორია 

• დისერტაცია: ,,პოლიტიკური პოლიცია საქართველოში XIX საუკუნის ბოლოს და XX 

საუკუნის დასაწყისში”  

• ხელმძღვანელი: პროფესორი ალექსანდრე ბენდიანაშვილი 

•      ისტორიის მასწავლებელი, ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის პედაგოგიური ინსტიტუტი, 

ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის ისტორიის სპეციალობა, G1981-1985, დაამთავრა წარჩინებით, 

მიენიჭა ისტორიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია, დიპლომის სერია და ნომერი - Г-1 #174425 

 

სამუშაო და პედაგოგიური გამოცდილება 

• 11.09.2014 - დღემდე - თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ისტორიის დეპარტამენტი, 
პროფესორი 
• 11.19.2013 - დღემდე - კავკასიის უნივერსიტეტის ,,სახელმწიფო მართვის სკოლა’’ ასისტენტ 

პროფესორი 
• 21.09.2014-27.01.2015 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიწვეული 

მასწავლებელი 

• 11.09.2009-11.09.2014 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის დეპარტამენტი, ასოცირებული 

პროფესორი 

• 11.09.2009-31.08.2011 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მსოფლიო ისტორიის კათედრის გამგე 

• 15.03.2005-11.09.2009 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს ისტორიის კათედრის 

ასოცირებული პროფესორი 

• 26.09.2004-15.03.2005 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს ისტორიის კათედრის 

მასწავლებელი 

• 25.09.1993-26.09.2004 თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის, საქართველოს ისტორიის 

კათედრის მასწავლებელი 

• 15.04.1996-18.04.2001 _ თელავის რაიონის გამგეობის შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის 

დაცვის განყოფილების უფროსი 

• 12.08.2009-11.07-2001 - თელავის რაიონის # 17 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე 

• 20.09.1991-25.08.1994 _ თელავის IX საშუალო სკოლის ისტორიის და მხარეთმცოდნეობის 

მასწავლებელი. 

• 25.09.1989-25.08.1991 _ თელავის რაიონის სოფელ ვანთის საშუალო სკოლის ისტორიის 

მასწავლებელი 

• 25.09.1985-25.07.1989 _ საქართველოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, ქედის რაიონის სოფელ 

ახოს ისტორიის მასწავლებელი 

 

შექმნილი და  წაკითხული კურსები 

1. პოლიტიკური კონფლიქტი 

2. საერთაშორისო ტერორიზმი  

3. ისლამური რადიკალური მიმდინარეობები თანამედროვე მსოფლიოში 

4. პოლიტიკური ხელისუფლების თეორია 

5. ხელისუფლება და პოლიტიკური პროცესი საქართველოში 

6. საიდუმლო (პოლიტიკური) პოლიციის ორგანოები და მათი საქმიანობა 

mailto:tengris@yahoo.com


7. სამხედრო ისტორია  

8. პატარა ქვეყნები და საერთაშორისო ურთიერთობები 

9. ფაშიზმი ევროპაში 

10. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945) 

11. საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დიპლომატიური ურთიერთობანი 

12. ქართული დიპლომატიის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე 

13. რელიგია და კულტურა სამხრეთ კავკასიაში 

14. მეცნიერული კვლევის მეთოდები 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო-საგანმანათლებლო 

კონფერენციები 

 
1. 1-2.09.2014 V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერიტეტი: ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ინსტიტუტი ბათუმი,  
მოხსენება:იოსებ ჯუღაშვილი (სტალინი) და ბათუმი 
2. 27-28-.05-2014 - III საერთაშორისო სიმპოზიუმი - პირველი მსოფლიო ომი და კავკასია, 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; თელავი 

მოხსენება: ქართული ლეგიონის წევრი ალექსანდრე ცაგურიშვილი(ფორია) 

3. 15-17.05-2014 - ამერიკისმცოდნეობის  XV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია - 
შეერთებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი; ამერიკის შესწავლის 
საქართველოს ასოციაცია. თბილისი  
მოხსენება: ,,ისლამის გაძლიერების თანმდევი პრობლემები ამერიკის  შეერთებულ    შტატებსა და 
ევროპაში“ 
4. 6-18.05.2013 - ამერიკისმცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია 
მიძღვნილი პრეზიდენტ აბრაჰამ ლინკოლნის გეტსბურგში სიტყვით გამოსვლის 150-ე 
წლისთავისადმი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. თბილისი  
მოხსენება - ,,ისლამის გაძლიერების თანმდევი პრობლემები ამერიკის შეერთებულ    შტატებსა და 
საქართველოში” 
5. 24-25.10. 2012, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 
,კავკასია და გლობალიზაცია: პრობლემები და პერსპექტივები“, თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი,  
მოხსენება: კავკასია და კონფლიქტები 
6. 5-6.10.2012 ჯონ სტეინბეკის დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი ,,VI 
საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში”, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი.  
მოხსენება - ამერიკის შეერთებული შტატები და მუსლიმანი მოსახლეობის პრობლემები 
7. 17-19.05.2012 - ამერიკისმცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია 
,,შეერთებული შტატები და საქართველო: გუშინ, დღეს, ხვალ“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი; ამერიკის შესწავლის 
საქართველოს ასოციაცია. თბილისი  
  მოხსენება - ,,ისლამი ამერიკის  შეერთებულ  შტატებსა და საქართველოში” 
8. 29-30.10. 2010 - V საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში. ,,ენა, კულტურა, 
ხელოვნება, თარგმანი, ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, პოლიტიკა, ისტორია, ეკონომიკა, 
განათლება და საზოგადოება“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი,  
მოხსენება - ,,ისლამის გავრცელების თავისებურებები ამერიკაში“ 
9. 13-15.05.2010 - ამერიკისმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ,,ამერიკა 
და ამერიკული ღირებულებები“. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. თბილისი, 

 



 მოხსენება _ ,,ისლამი და ამერიკის შეერთებული შტატები“ 
10. 20-23.11.2009 _ ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; შავი ზღვის  
საერთაშორისო უნივერსიტეტი.  IV საერთაშორისო კონფერენცია ,,ვია ეგნატია”. მოხსენება _ 
,,Modern Islamic Movements in Caucasus and Georgia“ 
11. 11.12.2007 _ ქართულ-ევროპული უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია _ 
,,საქართველო, როგორც ევროპის ნაწილი(ისტორიული ასპექტები)“. (პროექტის დამფინანსებელი 
ევროკავშირი. განმახორციელებელი პერ მენდესის უნივერსიტეტი _ გრენობლი, საფრანგეთი). 
თბილისი,  
მოხსენება _ ,,ისლამის რადიკალიზაციის თავისებურებები თანამედროვე ევროპაში და 
საქართველოში 
12. 05.05.2007 _ ამერიკათმცოდნეობის IX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია 
,,ამერიკულ-ქართული ურთიერთობები: ისტორია და თანამედროვეობა~. (დაფინანსება _ აშშ-ს 
საელჩო საქართველოში) თბილისი,  
მოხსენება _ ,,ისლამის რადიკალიზაციის თავისებურებები საქართველოში და ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში“ 

რესპუბლიკურ და საუნივერსიტეტო სამეცნიერო 

კონფერენციები 
 

1. მაისი თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-
მასწავლებელთა XV(73-ე) სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება: ქართველები მეორე მსოფლიო ომში - 
გერმანის მხარეს მებრძოლი უცნობი ქართველი ლეგონერები 
2. 27-28-11.2014 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, ნოდარ (ნუკრი) 
შოშიაშვილის დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია ,,ისტორიის 
დამხმარე დისციპლინები - თანამედროვე ტენდენციები.  
მოხსენება: ახალი საარქივო დოკუმენტები იოსებ ჯუღაშვილის(სტალინი) შესახებ 
3. 22-23.05.2014 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-
მასწავლებელთა XVI(72-ე) სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება: სტალინი, სოციალ-დემოკრატები და 
თელავი 
4. 27.12.2013 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, ყოველწლიური სამეცნიერო 
კონფერენცია, თბილისი, მოხსენება - გიორგი   გურჯიევი და ქართველი სოციალ-დემოკრატი 
ტერორისტები(ახლად მოძიებული საარქივო დოკუმენტების მიხედვით) 
5. 30.05.2013 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-
მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია.  
მოხსენება - ახალგაზრდა სტალინი - საიდუმლო ცხოვრება და ტერორი(უახლესი    საარქივო ცნობების 
მიხედვით) 
6. 25.05.2013 თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-
მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია.  
მოხსენება - გიორგი ხიმშიევის(ხიმშიაშვილი) ბიოგრაფიის ერთი საკითხის გამო 
7. 12.12.2012 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, ყოველწლიური სამეცნიერო 
კონფერენცია, თბილისი, მოხსენება - უახლესი საარქივო დოკუმენტები ილია ჭავჭავაძის მკვლელებისა და 
მისი გარემოცვის შესახებ 
8. 30.05.2012 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-
მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია.  
მოხსენება_რუსეთის საიდუმლო პოლიცია და პოლიტიკური პარტიები საქართველოში 1905-19012 
წლებში(გაყალბებული ისტორია და რეალობა) 
9. 17-18.12 2009 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო და 
საქართველოს ისტორიის კათედრების პროფესორ-მასწავლებელთა, დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა 
საუნივერიტეტო კონფერენცია. მოხსენება _ ,,თანამედროვე რუსული ნაციონალიზმი“ 
10. 01.12.2009 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ პოლიტოლოგიის 
ინსტიტუტის, თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონფერენცია 
,,საქართველო მშვიდობიანი კავკასიისათვის“(ჩატარდა პანკისის ხეობაში),  
მოხსენება _ თანამედროვე რუსეთის პოლიტიკა კავკასიასთან  მიმართებაში 
11.  14.06. 2008 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-
მასწავლებელთა X(66) კონფერენცია.  



მოხსენება _ ,,კავკასია და კონფლიქტები“ 
12.  01.05. 2008 წელი - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
საბიბლიოთეკო კვირეული.  
მოხსენება _ ,,ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა“ 
13.  22.01. 2008 წელი - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-
მასწავლებელთა IX(65) კონფერენცია. მოხსენება _ ,,ილიას მკვლელობა და სოციალ-დემოკრატები” 
14.  21-22.11. 2007 წელი აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილია ჭავჭავაძის 170-ე 
წლისთავისადმი მოძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება - ,,ილიას მკვლელობა 
და სოციალ-დემოკრატები“ 
15.  17-18.05 2007 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-
მასწავლებელთა VIII(64) კონფერენცია. მოხსენება _ ,,ახალი მასალები ილია ჭავჭავაძის მკვლელობასთან 
დაკავშირებით“ 
16.   02.12. 2006. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის უნივერსიტეტის გიორგი ბრწყინვალეს 
გარდაცვალებიდან 660 წლისთავისადმი მიძღვნილი მასალები; მოხსენება _ ,,ივანე ჯავახიშვილი გიორგი 
ბრწყინვალეს საგარეო პოლიტიკის შეახებ“  

 

ამჟამინდელი სამეცნიერო-კვლევითი ინტერესები 

1.        კავკასია და კონფლიქტები 

2. ისლამის რადიკალიზაციის თავისებურებები კავკასიაში და საქართველოში 

3. თანამედროვე რუსეთის პოლიტიკა კავკასიასთან  მიმართებაში  

4. ისლამის რადიკალიზაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თანამედროვე 

ევროპაში 

5. საერთაშორისო ისლამური ტერორიზმის - გავრცელების სტრატეგია, ტაქტიკა, 

მეთოდები, ხერხები 

6.        რუსეთის ფედერაციის ანტიტერორისტული პოლიტიკა 

7. საიდუმლო(პოლიტიკური) პოლიციის ადგილობრივი ორგანოები საქართველოში  

8. საბჭოთა სპეცსამსახურები  საქართველოში 

9.         რევოლუციური ტერორი და ქართველი საზოგადო მოღვაწეები 1905-1907 წლებში 

10. ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა 

11.       ახალგაზრდა სტალინის საიდუმლო ცხოვრება და ტერორი  

12.       გიორგი გურჯიევი და საქართველო 

 
ზოგადი / სამეცნიერო კვლევის უნარები 

• თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის საჭირო უნარ-ჩვევები 

•           გამოკითხვისა და შეფასების კვლევის ტექნიკა  

• კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება სალექციო კურსების მომზადებისა და 

ლექციების ჩატარებისათვის 

• ინგლისური და რუსულენოვანი ლიტერატურის გამოყენება მეცადინეობების 

მომზადებისა და ჩატარებისათვის 

მიღებული გრანტები 

2013 – 2014 - მკვლევარი, საერთაშორისო პროექტი ,,რუსეთის და საბჭოთა კავშირის - 

საიდუმლო ისტორია“, (’’The Secret History of Russia and the Soviet Union’’ ) Department of History 

of the University of Kentucky in Lexington (America, Kentucky State University (USA)) 
 

სასწავლო პროგრამების ხელმძღვანელობა 

        თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების              

        ხელმძღვანელი: 

1. ,,საჯარო მმართველობა“(ბაკალავრიატი)(2012-2014) 
2. ,,ახალი და უახლესი ისტორია“(მაგისტრატურა)(2012-დღემდე) 
3. ,,კულტურის კვლევები“ (ბაკალავრიატი, მაინორი,) (2012-დღემდე) 
4. ,,საერთაშორისო ურთიერთიერთობების და დიპლომატიის ისტორია“ (ბაკალავრიატი) 
(2004-2014) 
5. ,,საერთაშორისო ურთიერთიერთობების და დიპლომატიის ისტორია“ 
(მაგისტრატურა)(2004-2012) 



6. ,,კავკასიური კვლევები“ (პოლიტიკა, საზოგადოება, კონფლიქტი) (მაგისტრატურა) 
(2007-2010)  
 

პროფესიული განვითარება 

10.01.2012-11.05.2013 - მონაწილე ‘’Open society Institute Faculty Development Program’’. America, 

Kentucky State University (USA)   

21.01.2011-21.05.2011 - მონაწილე ‘’Open society Institute Faculty Development Program’’. America, 

Albany State University (USA)   

01.04.2009-დან 01.10.2009 - პოსტ-დოქტურანტურა(Post. Doc.), საერთაშორისო სამეცნიერო 

პროექტის ’’Erasmus Mundus” მონაწილე საფრანგეთში ანჟერის უნივერსიტეტში. აღნიშნული 

პროექტის ფარგლებში აწარმოებდა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას, თემატიკა -  ,,ტურიზმი 

და უსაფრთხოება“.  

გავლილი ტრენინგ-სემინარები 
1. 09.09-11.09.2013 - ,,მდგრადი მუნიციპალური განვითარება თეორიასა და პრაქტიკაში” - 

საზაფხულო სკოლა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და იურიდიული ფაკულტეტი, გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამა ,,ადგილობრივი თვითმმართველობა სამხრეთ 

კავკასიაში” 

2. 17.09-21.09.2012 - ”მდგრადი მუნიციპალური განვითარება თეორიასა და პრაქტიკაში” - 

საზაფხულო სკოლა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და იურიდიული ფაკულტეტი, გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამა ”ადგილობრივი თვითმმართველობა სამხრეთ 

კავკასიაში” 

3. 20-22.04. 2012 - თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო სემინარის ,,Intellectual 

Property Protection  in University life“  საბჭოს წევრი და ორგანიზატორი 

4. 05.07.2010-28.07.2010 - The Network Scholarship Programs Pre-Academic Summer Program(Courses: 

Academic Writing; Curriculum Development; Debate), The Open Society Institute, Istanbul Bilgy University, Turkey 

5. 28.11.2010 წელი _ ჩააბარა გამოცდა შავ ქამარზე და პირველ დანზე  

6. 24.11.2010-27.11.2010 წელი _ ,,კიუკიშინკაი-კარატეს“ ტეზუკას ჯგუფის ევროპის ფედერაციის 

ჩატარებული IV ღია საერთაშორისო სემინარი 

7. 27-28.12. 2008 წელი _ ,,კიუკიშინკაი-კარატეს“ ტეზუკას ჯგუფის ევროპის ფედერაციის 

ჩატარებული საერთაშორისო სემინარი 

8. 17.07. 2008 წელი _ ,,ადამიანური რესურსების მართვა“; ორგანიზაცია ,,თელავი-კონსალტინგი“ 

მიერ ორგანიზებული ტრენინგი  

9. 17.05.-20.05 1998 წელი _ ,,კიუკიშინკაი-კარატეს“ საერთაშორისო ფედერაციის ჩატარებული 

საერთაშორისო სემინარი 

10. 14.12. 2007 – 08.01. 2008 წელი  _ ორგანიზაციების ,,სამხრეთ კავკასიის წყლის პროგრამა“ და 

,,წყლის გლობალური პარტნიორობის“ მიერ, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს(USAID) 

ეგიდით ჩატარებული ტრენინგ-სემინარი 

11. 05.07.-08.07 2005 წელი _ ორგანიზაცია ,,საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და 

განვითარების ცენტრის“ ტრენინგ-სემინარი თელავში ,,ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგიული 

დაგეგმვა“  

12. 21.03.-25.03 2005 წელი _ ორგანიზაცია ,,საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და 

განვითარების ცენტრის“ ტრენინგ-სემინარი ,,თემის განვითარება და თემთან მუშაობის მეთოდები“ 

13. 08.03.-10.03 2005 წელი _ ორგანიზაცია ,,პარტნიორები-საქართველოს“ ტრენინგ-სემინარი 

,,თანამონაწილეობითი დაგეგმვა და ფასილიტაცია“ 

14. 18.03.-21.03 2002 წელი _ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ,,Mercy Cops 

International~-ის საქართველოს თემთა მობილიზაციის პროექტის ფარგლებში აშშ-ს საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს(USAID) ეგიდით ჩატარებული ტრენინგ-სემინარები - ,,მოსახლეობის 

მონაწილეობა ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღებაში“ და ,,გადაწყვეტილებების მიღება 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებში“  

15. 12. 31.10-01.11 2001 წელი _ ფონდი ,,ჰორიზონტის“ ,,სოციალური პოლიტიკის ინიციატივის 

ჯგუფის“ ტრენინგ-სემინარი ,,ადვოკატირების სასწავლო სემინარი“ 

16. 06.07-08.07 2001 წელი _ აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგანტოს(USAID) მიერ 

დაფინანსებული საქართველოს სათემო მობილიზაციის ინიციატივის და ფონდი ჰორიზონტის 

,,სოციალური პოლიტიკის ინიციატივის ჯგუფის“ ტრენინგ-სემინარი _ ,,თემის საინფორმაციო 

სემინარი“ 



17. 01.08-03.08 2001 წელი _ ,,საქართველოს მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების 

საკოორდინაციო ცენტრის“ ტრენინგ-სემინარი ,,შრომითი რესურსების მართვა“  

18. 24.04-27.04 2001 წელი _ აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს(USAID) და განათლების 

განვითარების აკადემიის(AED) საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარი  ,,სოციალური რეფორმების 

სატრენინგო პროგრამა“  

19. 03-01.04 2001 _ აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს(USAID) და განათლების 

განვითარების აკადემიის(AED) საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარი სლოვაკეთში - ,,სოციალური 

რეფორმების მოდელები“ პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში  

თემის ხელმძღვანელობა/ რეცენზენტობა 
•         სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა: ნაზი მწყერაშვილი, ტერორიზმი და საქართველო, 2009 

დღემდე, თელავი 

• სამაგისტრო თემის ხელმძღვანელობა: გიორგი ზათიაშვილი, ეთნიკური ჯგუფები აღმოსავლეთ 

საქართველოში და მათი ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაშ, 2012. თელავი 

• სამაგისტრო თემის ხელმძღვანელობა: ანა მემარნიძე, კონფლიქტები და კავკასია, 2011. თელავი 

• სამაგისტრო თემის ხელმძღვანელობა: გიორგი არდაზიშვილი, არატრადიციული ისლამის 

გავრცელება კავკასიაში, 2011. თელავი 

• სამაგისტრო თემის ხელმძღვანელობა: ვანდა ალბორიშვილი, საერთაშორისო ტერორიზმი, 2010. 

თელავი 

• სამაგისტრო თემის ხელმძღვანელობა: ნიკოლოზ შერვაშიძე, საერთაშორისო ურთიერთობები და 

მსოფლიო, 2010. თელავი 

• სამაგისტრო თემის ხელმძღვანელობა: მაია პაპუნაშვილი, ქართულ-ევროპული დიპლომატიური 

ურთიერთობები, 2010. თელავი 

რედაქტორობა / რეცენზენტობა 
• რეცენზენტი: თამარ თამარაშვილი, 2014. საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში ტურიზმის 

განვითარების ისტორიიდან, თბილისი. (მონოგრაფია) 

• რეცენზენტი: ალექსანდრე ოთარაშვილი, 2014. უცხოური კომპანიები და მათი საქმიანობა 

საქართველოში XIX და XX საუკუნის დასაწყისში, თბილისი. (მონოგრაფია) 
 

სამთავრობო/არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა 
• 01.12.2006_01.07.2007 _ ფონდ ,,ღია საზოგადოება-საქართველო~-ს მიერ დაფინანსებული, 

საგრანტო პროგრამის _ ,,ორგანიზაციული განვითარება~ მონაწილე, არასამთავრობო ორგანიზაცია 

,,თელავის საინფორმაციო ცენტრი~-სგან  

• 02.05.2006-01.08.2006 _ მონაწილეობა მიიღო სახელმწიფო პროგრამა _ ,,საქართველო _ 

მშვიდობიანი კავკასიისათვის~ მემორანდუმის პროექტის განხილვაში და რეკომენდაციების 

შემუშავებაში. 

• 01.03.2005-01.01.2006 _ არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,საქართველოს სტრატეგიული 

კვლევებისა და განვითარების ცენტრის~ და ,,თელავის საინფორმაციო ცენტრის~ მიერ, 

ერთობლივად განხორციელებული საგრანტო პროექტის _ ,,ადგილობრივი დემოკრატიის 

განვითარების პროგრამა~ თანამშრომელი (თემის მობილიზატორის სტატუსით) 

• 2002 _ არასამთავრობო ორგანიზაციის ,,თელავის საინფორმაციო ცენტრის~ დამფუძნებელი 

საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობა 
 

 05.02-03.2013 – 16-th Annual Sprig Conference(Open Society Institute Conference) Location: 

New York 
 05.02-03.2012 – 15-th Annual Sprig Conference (Open Society Institute Conference) Location: The 

University of Kentucky College of Education 
 04.14-16, 2011- Midwest Slavic Conference 2011. Location: The Ohio State University, The Blackwell, 

Columbus, Ohio 
 04.19-20, 2011- Good Governance: Ground Gained and Challenges Arising – a Global Perspective (Open 

Society Institute Conference) Location: The Washington University of Business 

საჯარო ლექციები 
1. 2015 ივლისი - ,,ახალი საარქივო დუკუმენტები ახალგაზრდა სტალინის“ შესახებ, ,,დემოკრატულობის 

ჩართულობის ცენტრი“, თელავის ოფისი 
2. 2015 მაისი - ,,უცნობი სტალინი“ ლექცია-პრეზენტაცია, კავკასიის უნივერსიტეტი 
3. 2015 აპრილი - ,,ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა“ ლექცია-პრეზენტაცია, კავკასიის უნივერსიტეტი, ლექცია 

ჩაიწერა და პროგრამის ,,ღია აუდიტორია“ ფარგლებში უჩვენა საპატრიარქოს ტელევიზიამ 
,,ერთსულოვნება“ 



4. 2014 სექტემბერი - ,,ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა“ ლექცია-პრეზენტაცია, ,,დემოკრატულობის 
ჩართულობის ცენტრი“, თელავის ოფისი 

5. 2014 მაისი - ,,გზა საქართველოს დამოუკიდებლობისაკენ - 26 მაისი’’, მოსწავლე-ახალგაზრდებისათვის, 
თელავის თეატრი 

6.  2014 მაისი - ,,ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის მასალები’’, თელავის მეოთხე საშუალო სკოლა 
7. 2014 აპრილი - ,,გიორგი გურჯიევი და ქართველი სოციალ-დემოკრატი ტერორისტები, სტალინი’’, 

(საჯარო ლექცია არასამთავრობო ორგანიზაციების, სტუდენტების, პროფესორებისათვის) თელავის 
უნივერსიტეტი 

8. 2014  მარტი - ,,1956 წლის 9 მარტის და 1989 წლის 9 აპრილის ახლებურად გააზრებისათვის’’, ლექცია 
პრეზენტაცია, ,,დემოკრატულობის ჩართულობის ცენტრი“, თელავის ოფისი 

9. 2014  მარტი - ,,ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა და სტალინი’’, (ლექცია-პრეზენტაცია ,,ნიდერლანდების 
ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობის“ თელავის 
ოფისში,  

10. 2014 იანვარი - ,,გიორგი გურჯიევი, მითი და რეალობ’’ა(ლექცია-პრეზენტაცია ზამთრის სკოლის 
მოსწავლეებისათვის)  

11. სექტემბერი 2013 - ,,ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა და სტალინი’’, (ილიას მკვლელობიდან 106 წელი), 
საჯარო ლექცია, თელავის უნივერსიტეტი  

12. 2013 ივლისი - ,,გიორგი გურჯიევი’’(მითი და რეალობა), თელავის ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაცია  
13. 2013 ივნისი - ,,ახალგაზრდა სტალინი’’(საიდუმლო ცხოვრება და ტერორი) თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
14. 2013 აპრილი - The Real Young Stalin (Secret Life and Terror), Kentucky State University (USA) 
15. ნოემბერი 2012 - ,,უახლესი საარქივო დოკუმენტები ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის შესახებ“(105 წელი 

ილიას მკვლელობიდან“), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი  

16. 2012 – Terrorism in North Caucasus - America, Kentucky State University  
17. 2012 – Russian Secret Police and Terror (1905-1907), America, Kentucky State University 
18. 2012 – History and Modern Georgian, America, Kentucky State University  
19. 2012 – Non-Traditional Islam and Terrorism In North Caucasus America, Albany State University  

20. 2011 – Secret Agents and Terror - America, Albany State University 

21. 2011 – Georgian History, America, Albany State University 

 

უნივერსიტეტის მართვის ორგანოების წევრობა 

2005- დღემდე - თელავის უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი 

2005- დღემდე - თელავის უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი 

ჯილდოები 

2013 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მიერ სამეცნოერო საქმიანობის დადებიტად 

შეფასებისათვის თელავის უნივერსიტეტის რექტორისგან მადლობა პირად საქმეში შეტანით 

2007 – 700 ლარი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისგან სალექციო კურსების: 

,,საერთაშორისო ტერორიზმი“ და ,,ისლამური რადიკალური მიმდინარეობები თანამედროვე 

მსოფლიოში’’ შექმნისათვის 

შეფასება 

             2013 - თელავის უნივერსიტეტში ჩატარებული დამოუკიდებელი სოციოლოგიური კვლევის         

                შედეგებით თენგიზ სიმაშვილი დასახელდა საუკეთესო თანამედროვე ლექტორად 

      მოხალისეობა და სწავლება 

12.01.2013 - 04.05. 2013 საქართველოს ისტორიის მასწავლებელი - Department of Modern and Classical 

Languages, Literatures and Cultures of the University of Kentucky in Lexington (America, Kentucky State University 

(USA)) 

 

12.01.2013 - 04.05. 2013 ქართული ენის მასწავლებელი - Department of Modern and Classical Languages, 

Literatures and Cultures of the University of Kentucky in Lexington (America, Kentucky State University (USA)) 

20-21. 12. 2011 - საერთაშორისო სემინარის ,,ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა საუნივერსიტეტო 

სივრცეში“ მონაწილე და ორგანიზატორი - თელავის უნივერსიტეტი 

კონსულტანტი 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის ჟურნალ ,,საარქივო მოამბე“ #14-ის ნომრის კონსულტანტი 

 

ენების ცოდნა 

   ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს 



კომპიურეტული უნარ-ჩვევები 

Windows, Ms. Office Ms. Word, Ms. Excel, Ms. PowerPoint, Windows XP/Vista/7 , Internet- IE, Mozilla, Chrome. 

Wikipedia, Lemill; WiFi ქსელის გამართვა  

ჰობი - ინტერესები 

     აღმოსავლური და ,,ეკლექტიკური’’ ფილოსოფია;  

     კარატე-კიოკუშინკაი (აღმოსავლური ორთაბრძოლები);  

    კლასიკური მუსიკა; მოგზაურობა  

 

სამეცნიერო ნაშრომების ავტორობა 

           70-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი 
 

 

 

 

 

 


