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სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 21.01.1959
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 2014 სრული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
მიმართულება ბიზნესის ადმინისტრირების



სამუშაო გამოცდილება

 2005- დან დღემდე შპს „ამერ-იმერი აუდიტის“ დამფუძნებელი
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სახელი, გვარი

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. ოპერაციული სისტემა
Linux ფაილის სისტემაში თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 17
1. ი.გაბადაძე, ი.წერეთელი, უმაღლესი სკოლის რეფორმა
გარდამავალ საბაზრო
ეკონომიკის პერიოდში,ნაბეჭდი საერთაშორისო
სამეცნიერო პრაქტიკული
კონფერენცია ყაზახეთი აქტიუბინსკის უნივერსიტეტი .
"უმაღლესი სკოლის რეფორმა გარდამავალ საბაზრო
ეკონომიკის პერიოდში"
2009წ
2. გ.ქარსავაძე, თ.ბერიძე, გ.ფოფხაძე, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია
“გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა“ . საქ.
ტექნიკური
უნივერსიტეტი, გვ. 284-288. საქართველოში საშემოსავლო
გადასახადის ევროკავშირის ქვეყნების გადასახადებთან
ჰარმონიზაციის საკითხი 2009წ

3. ზ. ლიპარტია, გ.ფოფხაძე, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია “გლობალიზაციამსოფლიო
კრიზისი და სამხრეთ კავკასია ქუთაისი. აკ.წერეთლის
სახ.უნივერსიტეტ. გვ.51-55 2009წ
"გლობალიზაციის ნეგატიური შედეგები,"
4.

აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია
.ახალციხე,ახალციხის ინსტიტუტი "ეკონომიკური ზრდის
საბიუჯეტო რეგულირება" 2009წ

5. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია-ახალი
მიმართულებები განათლებასა და კვლევაში გორის
უნივერსიტეტი 2009წ

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 15
1. ი.გაბადაძე, ი.წერეთელი, უმაღლესი სკოლის რეფორმა
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გარდამავალ საბაზრო
ეკონომიკის პერიოდში,ნაბეჭდი საერთაშორისო
სამეცნიერო პრაქტიკული
კონფერენცია ყაზახეთი აქტიუბინსკის უნივერსიტეტი .
"უმაღლესი სკოლის რეფორმა გარდამავალ საბაზრო
ეკონომიკის პერიოდში" 2009წ

2. პerioduli samecniero Jurnali `gonio~
Sawarmos
(firmis)
biznes-gegmis
ZiriTadi
saprognozo maxasiaTeblebi ISSN 1512 – 066X
N4 ქუთაისი 2016წ.
3. პerioduli samecniero Jurnali „ხანძთა“
მოგების გადასახადის ცვლილებასთან დაკავშირებული
საკითხები ISSN 1512 – 3812 N13 (18) ქუთაისი 2016წ.
4. პerioduli samecniero Jurnali „ხანძთა“
საერთაშორისო ფინანსურ ურტიერთობებში საგადასახადო
ბალანსის როლი ISSN 1512 – 3812
N13 (18) ქუთაისი
2016წ.
5. პerioduli samecniero Jurnali „ხანძთა“
„Экономическая роль валют6ного рынка Forex“ ISSN 1512 –
3812 N13 (18) ქუთაისი 2016წ.
6. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი
სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „მოამბე XXIII“
ISSN 2233-3606 თბილისი 2016 გამომცემლობა
„მერიდიანი“

ტრენინგები / სემინარები

1.

saq.parlamenttan arsebuli auditoruli
saqmianobis sabWo.serTifikati #z6/115
mieniWa auditoris kvalifikacia zogad
audits 06.02.2012წ

2. saq.finansTa saministros Semosavlebis samsaxuris ufrosis
#4245 brZanebis safuZvelze mi 21.03.2012წ
3. seminari-სამეცნიერო კვლევის მეთოდოლოგია,
შვეიცარიის ტექნიკური ფედერალური ინსტიტუტი
(ციურიხი) თბილისის
სახ. უნივერსიტეტი. ეკონომიკური განათლებისა და
განვითარების ცენტრი (СEED), 2009 წ. თბილისი
(serTifikati Tan erTvis) 2009წ

გვერდი 1 / 2

Curriculum Vitae
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სახელი, გვარი

1. Advanced Engineering Associates Internacional,Inc
"ელექტროენერგეტიკის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი"
2009-2011წ

დამატებითი ინფორმაცია
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