შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის
სასწავლო უნივერსიტეტი

ავტობიოგრაფია

(CV)
1.პერსონალურიმონაცემები:
სახელი
გვარი
დაბადების წელი, თვე და
რიცხვი
სქესი
დაბადების ადგილი,
ქვეყანა
საცხოვრებელი მისამართი
პირადი ნომერი
ID ბარათის ნომერი
დაკავებული თანამდეობა
საკონტაქტო ტელეფონი
ელექტრონული ფოსტა

თინათინ
მამესწარაშვილი
1991.07.17
მდედრობითი
ქ.გორი, საქართველო
დ.გურამიშვილისგამზირი, 35 ვ
59001110069
11IB62389
ასისტენტი
598490043
Tmamestsarashvili@gmail.com

2. განათლება:
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
ბაკალავრიატი
2009-2013
მაგისტრატურა
2014-2016
დოქტორანტურა
2016-2019
უმაღლესის დიპლომი
3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
დაცვის
წელი და
ხარისხი
მეცნიერება
თა
დოქტორი
აკადემიური
დოქტორი
მაგისტრი

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;

თბილისისღიასასწავლოუნივერსიტეტი, მაგისტრატურა, ,,მწვანეეკონომილა XXI
საუკუნისბიზნესშესაძლებლობა, 2016 წელი.
1

დოქტორანტ
ი

აღმოსავლეთევროპისუნივერსიტეტი, დოქტორანტურა,
,,ბიომეურნეობისმართვისთავისებურებებიდაგაუმჯობესებისმოდელებისაქართვ
ელოში” , 2019 წელი

4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი
2017
2018

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;
SERTIFIKATE IN SOCIAL IMPACT AWARD TRAINING PROGRAM,
Georgia, Tbilisi
International Scientific conference, ,,Actual issues of european
integration”, Georgia, Tbilisi

5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები
მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია
03.04.2018მარკეტინგი, მარკეტინგისმენეჯერი, შპს ,,ქორფა”
დან-დღემდე
17.04.2018- მმარველობითიორგანოსწევრი,
ორგანიზაციისმართვა,
დან-დღემდე (არაკომერციული) იურიდიულიპირი ,,მწვანეფოთლისხაზი”

არასამეწაემეო

20.11.2017- ბიოაგროწარმოება, სტაჟიორ-კონსულტანტი,
დან-დღემდე სსიპსოფლისმეურნეობისსამეცნიეროკვლევითიცენტრი
01.05.2016
ადმინისტრაცია, ოფისისმენეჯერი-ოპერატორი, შპს ,,სუპერსერვისი”
31.12.2016
01.05.2016 მომსახურებისდეპარტამენტი,სტაჟიორი - მომხმარებლისკონსულტირება,
03.08.2016 სსიპშემოსავლებისსამსახური
03.10.2015
მარკეტინგი, მარკეტინგისმენეჯერი, შპს ,,ქორფა”
25.09.2017
18.07.2013 თვითმმართველობისგანვითარებისდეპარტამენტი, სტაჟიორი
2

17.08.2013 ,სსიპრეგიონულიგანვითარებისადაინფრასტრუქტურისსამინისტრო
2018

კვლევა- თურქულიკაპიტალისაქართველოში- თბილისისღიასასწავლოუნივერსიტეტი

2018

შრომისბაზრისკვლევა - თბილისისღიასასწავლოუნივერსიტეტი

2013

კვლევა - სტუდენტთასაჭიროებებიუნივერსიტეტშითბილისისღიასასწავლოუნივერსიტეტი

2018

პროფესორისასისტენტი,ინოვაციურმენეჯმენტში,აღმოსავლეთევროპისუნივერსიტეტი

6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
ორომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული

7. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით):
წე
ლ
ი

კრებულიის და შრომის დასახელება, გვერდი ქვეყანა

20
17

სტატია

20
18

სტატია

20
18

1. სტატია

20
16

სტატია

გამომცემლობა

- საერთაშორისორეცენზირებად
იდარეფერირებადისამეცნიერ
,,გეოგრაფიულიდაორგანულინიშანდებისბი
ოჟურნალი,
ზნესშესაძლებლობები’’ ,7 გვ.საქართველო
,,სოციალურიეკონომიკა’’ N3
-

,,მწვანესასუქის სამეცნიერო ჟურნალი ,
,,აგრარულისაქართველო’’ N5
(სიდერატის)გამოყენებაბიომეურნეობაში’’ ,
(85)
საქართველო
-

,,ფეტვისბიოაგროწარმოება’’ , ამეცნიერო
ჟურნალი,,,აგრარულისაქართვ
საქართველო
ელო’’ N8 (88)

,,ევროინტეგრაციადაბიომეურნეობებისრო

- აღმოსავლეთევროპისუნივერს
იტეტი

ლიამპროცესში’’, 8 გვ.საქართველო
20
13

სტატია
,,სახელმწიფოროგორცწარმოებისერთერთიფაქტორი’’, 6 გვ. საქართველო

- თბილისისღიასასწავლოუნივე
რსიტეტის,
სამეცნიეროშრომათაკრებული.

3

20
11

სტატია

- თბილისისდავითაღმაშენებლი
სსახელობისუნივერსიტეტი,
,,ბაზრისარასრულყოფილებადაეკონომიკაში
პროფესორსახელმწიფოსჩარევისალტერნატიულიფორ მასწავლებელთადასტუდენტთ
აXVIII სამეცნიეროშრომები
მებისსაკითხისათვის’’, 4 გვ.

8.გამოცემული სახელმძღვანელოები:
წელი
2017

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის
დასახელება გვ. რაოდენობა
სახელმძღვანელო,,ბიომეურნეობისმართვა”, 63გვ.

გამომცემლობა
განათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო

9. ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში წაკითხული კურსები ბოლო 5 წლის განმავლობაში
(შეავსეთ ის გრაფა , რომელ საფეხურზეც კითხულობდით):
კურსის დასახელება

წლები

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

ინოვაციურიმენეჯმენტი

2018

10. საერთაშორისოპროექტებში მონაწილეობა:
საგრანტო პროექტში
მონაწილეობა
სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობა

საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების
ხელმძღვანელობა,
4

11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თვითშეფასება
თავისუფლად
✅

კარგად

ლექსიკონის დახმარებით

✅
✅

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

Ms.-Windows

✅

Ms. Word

✅

Ms. Excel

✅

შევსების თარიღი

საშუალოდ

23/04/2019
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