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1.პერსონალური მონაცემები:

სახელი
გვარი
დაბადების წელი, თვე და
რიცხვი
სქესი
დაბადების ადგილი,
ქვეყანა
საცხოვრებელი მისამართი
პირადი ნომერი
ID ბარათის ნომერი
დაკავებული თანამდეობა
საკონტაქტო ტელეფონი
ელექტრონული ფოსტა

გულნარა
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2. განათლება:
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
1971-1976წწ.
დოქტორანტურა
2004-2006წწ
უმაღლესის დიპლომი
2009წ.
3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
დაცვის წელი და ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური დოქტორი
მაგისტრი
დოქტორანტი

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
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4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი
ტრენინგი:
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია

საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია’’

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის
ნომერი ქვეყანა, ქალაქი;
,,European System of Legal Education-How it Works’’ ვარშავა,12
მაისი, 2007წ;
,,სამართლის თანამედროვე პრობლემები’’ საქართველოს
საავიაციო უნივერსიტეტი 4.05.2012.

,,გლობალიზაციის
გამოწვევები
ეკონომიკასა
და
ბიზნესში ,,Ghallenges of Globalization in Economicz and
Business’’ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11-12ნოემბერი, 2016

5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები
1972-1976წწ.

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია

საქართველოს საპროექტო-ტექნოლოგიური კვლევითი
ინსტიტუტი, ინჟინერ-ეკონომისტი;

1980-1988წწ.

საპროექტო-ტექნოლოგიური

კვლევითი

ინსტიტუტი

ეკონომისტი;
1993-2004წწ.
2004-2007წწ-

2007-2009წწ
2010-2012წწ.

2013-2015წწ.

2015-2019წწ.

საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი-უფროსი
მასწავლებელი;
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციოსასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტი-ასისტენტ-პროფესორი;
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი-ასოცირებული
პროფესორი;
საქართველოს
საავიაციო
უნივერსიტეტი,
ბიზნესის
ადმინისტრირებისა
და
მენეჯმენტის
ფაკულტეტის
ფინანსური აღრიცხვისა და კონტროლის მიმართულების
პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი;
საქართველოს
საავიაციო
უნივერსიტეტი,
ბიზნესის
ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის დეკანი,
პროფესორი;
საბაკალავრო პროგრამის ,,საბუღალტრო აღრიცხვა’’ და
სამაგისტრო
პროგრამის ,,ფინანსური აღრიცხვა და
კონტროლი’’ პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი.
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6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული

7. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით):
წელი
«» № 1(4)
2010

N5(07) 2013

№1(10) 2015

N1(35) 2016

ISSN 24492655 N2(5)
2018

№1(8) 2019

კრებულის და შრომის დასახელება, გვერდი ქვეყანა
1. Ю. В. Сухиташвили. Н.И. Думбадзе. Г.П.
Имедашвили « Разработка стратегии развития
национальных авиакомпаний Грузии»

2. გ. იმედაშვილი,ი. სუხიტაშვილი ,,კონცესიასახელმწიფო და კერძო სექტორის
პარტნიორობის ფორმა’’
3. Г.П. Имедашвили, Н.И. Думбадзе ,,Uлучшение
покдзателей качества технического
обслуживания летателных аппаратов

გამომცემლობა
Воздушный Транспорт»
Международный научный
журнал
ჟურნალი,,ცხოვრება და
კანონი’’

Воздушный Транспорт»
Международный научный
журнал

4. გ.იმედაშვილი, ნ. დუმბაძე,,მრეწველობის
საბანკო და არასაბანკოდაკრედიტების
გაუმჯობესების მიმართულებები‘’.

სამეცნიერო ტექნიკური
ჟურნალი,,ტრანსპორტი

5. გულნარა იმედაშვილი დავით გეფერიძე
,,თანამედროვე საერთაშორისო საჰაერო
ტრანსპორტის პრობლემებისა და
პერსპექტივების ანალიზი

რეფერირებადი
საერთაშორისო
სამეცნიერო ჟურნალი
,,დიპლომატია და
სამართალი’’

6. გულნარა იმედაშვილი ანა კურტანიძე
,,ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ СУЩНОСТИ И
ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВ’’

Воздушный Транспорт»
Международный научный
журнал

დამანქანათმშენებლობა

8.გამოცემული სახელმძღვანელოები:
წელი

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის დასახელება გვ.
რაოდენობა

გამომცემლობა
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2010;

1. გ. იმედაშვილი საგადასახადო საქმე 230გვ.
2. გ. იმედაშვილი საბაჟო საქმე 220გვ

2010
2009
2015

2015

3. ნ. დუმბაძე, ი. სუხიტაშვილი, ა. ნონიაძე,

სამოქალაქო ავიაციის ეკონომიკა 250გვ.
4. გ. იმედაშვილი საგადასახადო საქმე, ლექციების
კურსი, თბ. 320გვ.

5. გ. იმედაშვილი საბანკო საქმე, ლექციების კურსი,

გამომც. ,,ბარტონი’’
თბილისი
გამომც. ,,ბარტონი’’
თბილისი,
გამომც. ,,ბარტონი’’
თბილისი,
ელ.ვერსია
ელ.ვერსია

324გვ.
9. ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში წაკითხული კურსები ბოლო 5 წლის განმავლობაში
(შეავსეთ ის გრაფა , რომელ საფეხურზეც კითხულობდით):
კურსის დასახელება
ბაკალავრიატი

საგადასახადო საქმე,
საბანკო საქმე
საგადასახადო-საბაჟო სამართალი.
ფინანსების თეორია
საბაჟო საქმე,

საერთაშორისო ბიზნესი

წლები
2007-2019წწ

2016წ.

მაგისტრატურა

10. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა:
საგრანტო პროექტში

-

მონაწილეობა
სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობა

დიპლომი-პოლონეთის რობერტ შუმანის სახელობის
ფონდის
მიერ
მომზადებულ
პროექტში
,,ლექტორებისათვის’’ვარშავა 12 მაისი, 2007წ.
სერტიფიკატისაერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკულიკონფერენცია ,,სამართლის თანამედროვე
პრობლემები’’4 მაისი, 2012
სერტიფიკატი-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
,,Ghallenges of Globalization in Economics and Business’’ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი 11-12 ნოემბერი, 2016
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ხელმძღვანელობა,

11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად
+

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით

+

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

Ms.-Windows

+

Ms. Word

+

Ms. Excel

შევსების თარიღი

საშუალოდ

+
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