
N
სტრუქტურული 

ერთეული
თანამდებობა ვაკანსია

ადმინისტრაციული  
აქტი - რექტორის 
ბრძანება

სახელი, გვარი
დაკავებული 
თანამდებობა

ადმინისტრაციული აქტი - 
აკადემიური საბჭოს 
დადგენილება , 
რექტორის ბრძანება, 
ინსტიტუტის 
დირექტორის ბრძანება

დირექტორი 1 ირმა რატიანი დირექტორი
დადგ. N93/2017. 

04.09.2017წ

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
5

მანანა კვაჭანტირაძე                
გაგა ლომიძე                      

რუსუდან ჩოლოყაშვილი 
თეიმირაზ დოიაშვილი ივანე 

ამირხანაშვილი

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
ბრძ. N2. 2017წ

მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

10 184/01-01. 18.09.2017წ 9
მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ. N273/01-01. 
20.12.2017წ

უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

16.5 202/01-01. 16.10.2017წ 16.5
უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ. N273/01-01. 
20.12.2017წ

 მეცნიერი 
თანამშრომელი

33 202/01-01. 16.10.2017წ 31
 მეცნიერი 

თანამშრომელი
ბრძ. N273/01-01. 

20.12.2017წ

დირექტორი 1 ნანა მაჭავარიანი დირექტორი
დადგ. N92/2017. 

04.09.2017წ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები 
(კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

გამოცხადებული  კონკურსი კონკურსში გამარჯვებული პირები

  
 

 

შოთა რუსთაველის 
სახელობის  ქართული 

ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

1



სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
7

გიორგი გოგოლაშვილი ვაჟა 
შენგელია                             

მედეა ღლონტი                       
თამარ ვაშაკიძე                             
ლია ქაროსანიძე                       

გუჩა კვარაცხელია                
მარინე ბერიძე

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი

ბრძ. N15255/10. 
12.09.2017წ

მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

6 161/01-01. 24.08.2017წ 6
მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ. N236/01-01. 
06.11.2017წ

უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

23 161/01-01. 24.08.2017წ 23
უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ. N236/01-01. 
06.11.2017წ

მეცნიერი 
თანამშრომელი

37.5 161/01-01. 24.08.2017წ 37.5
მეცნიერი 

თანამშრომელი
ბრძ. N236/01-01. 

06.11.2017წ

დირექტორი 1 მანანა კაკაბაძე დირექტორი
დადგ. N111/2017. 

02.10.2017წ

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
3

ლიანა გოგიაშვილი             
მიხეილ ჯანგველაძე              
სიმონ დალაქიშვილი

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
ბრძ. N1. 29.09.2017წ

მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

11 204/01-01. 19.10.2017წ 11
მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ N280/01-01. 
28.12.2017წ

უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

9 204/01-01. 19.10.2017წ 9
უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ N280/01-01. 
28.12.2017წ

მეცნიერი 
თანამშრომელი

11 204/01-01. 19.10.2017წ 11
მეცნიერი 

თანამშრომელი
ბრძ N280/01-01. 

28.12.2017წ

დირექტორი 1 გრიგორ  ტატიშვილი დირექტორი
დადგ. N106/2017. 

15.09.2017წ

ალექსანდრე 
ნათიშვილის 

მორფოლოგიის 
ინსტიტუტი

3

  
 

  
  

არნოლდ ჩიქობავას 
სახელობის 

ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტი

2



სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
11

თამაზ მარსაგიშვილი გიგლა 
წურწუმია              თემურ 

ჩახუნაშვილი თამარ ჭელიძე                    
ნოდარ გასვიანი              

რიმზეტ თუშურაშვილი 
თენგიზ მაჩალაძე            
ვიტალი ბახტაძე                       
ვაჟა ჩაგელიშვილი                 

მაია ცინცაძე                          
შუქრი ჯაფარიძე

ბრძ. N4. 2017წ

მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

4.5
210/01-01.23.10.2017წ. 
223/01-01. 31.10.2017

4.5
მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ. 274/01-01. 
20.12.2017წ

უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

36 210/01-01.23.10.2017წ 35
უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ. 274/01-01. 
20.12.2017წ

მეცნიერი 
თანამშრომელი

30 210/01-01.23.10.2017წ 30
მეცნიერი 

თანამშრომელი
ბრძ. 274/01-01. 

20.12.2017წ

დირექტორი 1 ქეთევან ებრალიძე დირექტორი დადგ.122/2017. 23.10.2017

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
6

თეიმურაზ კორძახია                  
ირმა მიქაძე                                     
მზია ციცაგი                                     
გივი პაპავა                                

ნათელა ხეცურიანი                        
ომარ ლომთაძე

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
ბრძ. N1. 04.10.2017წ

მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

10 211/01-01.23.10.2017წ 10
მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ. 275/01-01. 
20.12.2017წ

უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

24 211/01-01.23.10.2017წ 24
უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ. 275/01-01. 
20.12.2017წ

მეცნიერი 
თანამშრომელი

38 211/01-01.23.10.2017წ 38
მეცნიერი 

თანამშრომელი
ბრძ. 275/01-01. 

20.12.2017წ

პეტრე მელიქიშვილის 
სახელობის ფიზიკური 
და ორგანული ქიმიის 

ინსტიტუტი

5

4

რაფიელ აგლაძის 
სახელობის 

არაორგანული ქიმიისა 
და ელექტროქიმიის 

ინსტიტუტი



სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
6

ჯუანშერ ჩქარეული       
გიორგი ჯაფარიძე 

ნოდარ ცინცაძე ჯამლეთ 
მონასელიძე 

ალექსანდრე ღონღაძე

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
ბრძ. N7. 04.10.2017წ

მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

11.5 196/01-01. 09.10.2017წ 11.5
მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ. 278/01-01. 
28.12.2017წ

უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

44.5 228/01-01. 06.11.2017წ 41.5
უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ. 278/01-01. 
28.12.2017წ

მეცნიერი 
თანამშრომელი

25.5 228/01-01. 06.11.2017წ 25.5
მეცნიერი 

თანამშრომელი
ბრძ. 278/01-01. 

28.12.2017წ

დირექტორი 1 ნინო ფარცვანია დირექტორი დადგ.121/2017. 23.10.2017

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
9

ხვედრი ინასარიძე                 
მამუკა ჯიბლაძე                 

თორნიკე ქადეიშვილი 
ვახტანგ კოკილაშვილი ივანე 
კიღურაძე                 როლანდ 

დუდუჩავა ნუგზარი 
შავლაყაძე             მერაბ 
ელიაშვილი         მიხეილ 

მანია

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
ბრძ. N1. 12.10.2017წ.

მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

20 206/01-01. 20.10.2017წ 19
მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ. N267/01-01. 
15.12.2017წ

უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

14.5 206/01-01. 20.10.2017წ 14.5
უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ. N267/01-01. 
15.12.2017წ

მეცნიერი 
თანამშრომელი

8.5 206/01-01. 20.10.2017წ 8.5
მეცნიერი 

თანამშრომელი
ბრძ. N267/01-01. 

15.12.2017წ

7

ანდრია რაზმაძის 
სახელობის 
მათემატიკის 
ინსტიტუტი

ელეფთერ 
ანდრონიკაშვილის 
სახელობის ფიზიკის 

ინსტიტუტი

6



სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
10

თამაზი ჭელიძე    თეიმურაზ 
მაჭარაშვილი ნინო 

წერეთელი ავთანდილ 
ამირანაშვილი ავთანდილ 

კორძაძე დავითი 
ზილფიმიანი თეიმურაზ 
ბაქრაძე გიორგი მელიქაძე 

რობერტი გოგუა

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
ბრძ. N2. 2017წ.

დირექტორი 1 რევაზ კვატაშიძე დირექტორი დადგ.157/2017. 27.12.2017

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
10

ვაჟა გელეიშვილი                
ასლან სულაძე                  

მურმან კვინიკაძე             
ნოდარ რჩეულიშვილი ოთარ 
მაჭავარიანი ალექსანდრე 

თვალჭრელიძე                  
ნესტან გეგია                          

შალვა მალაშხია                 
ელენე შაფაქიძე            

გულნარა თოდრაძე

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
ბრძ. N2. 24.11.2017წ

მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

0.5 220/01-01. 27.10.2017წ 0.5
მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

272/01-01. 20.12.2017წ

უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

5 220/01-01. 27.10.2017წ 5
უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

272/01-01. 20.12.2017წ

უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

7.5 266/01-01. 15.12.2017წ

მეცნიერი 
თანამშრომელი

27.5 220/01-01. 27.10.2017წ 26.5
მეცნიერი 

თანამშრომელი
272/01-01. 20.12.2017წ

დირექტორი 1

ალექსანდრე 
თვალჭრელიძის 

სახელობის 
მინერალური 
ნედლეულის 
ინსტიტუტი

9

  
 
 

მიხეილ ნოდიას 
სახელობის 
გეოფიზიკის 
ინსტიტუტი

8



სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
5

კობა ხარაძე                              
თამაზი ყარალაშვილი               

ვაჟა ნეიძე                                   
გიორგი ლომინაძე გულიზა 

ლიპარტელიანი 

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
ბრძ. N1. 14.11.2017წ

მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

6 246/01-01. 22.11.2017წ 6
მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ. N13/01-01. 18.01.2018

უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

8 246/01-01. 22.11.2017წ 8
უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი

ბრძ. N13/01-01. 18.01.2018

მეცნიერი 
თანამშრომელი

17 246/01-01. 22.11.2017წ 18
მეცნიერი 

თანამშრომელი
ბრძ. N13/01-01. 18.01.2018

დირექტორი 1 თამარ წუწუნავა დირექტორი დადგ.125/2017. 06.11.2017

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
6

მიხეილ კაკაბაძე                  
ერეკლე გამყრელიძე დავით 
შენგელია                      მარენ 
კეკელია                       ვახტანგ 
გვახარია                      გიორგი 

ბერიძე

სტრუქტურული 
ერთეულის 

ხელმძღვანელი
ბრძ. N1. 24.10.2017წ

მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი

4 241/01-01. 09.11.2017წ 4
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