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დაბადების თარიღი:

18.08.1954

დაბადების ადგილი:

საქართველო, გურჯაანის რ-ნი. სოფ. ჩუმლაყი

მისამართი:
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ელ.ფოსტა:
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dali-54@mail.ru

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე, ოთხი შვილი.

განათლება და სამეცნიერო ხარისხი
განათლება:


2005 - 2006 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასპირენტურის



მაძიებელი. სპეციალობა: ,,ფინანსები, ფუილის მომოქცევა და კრედიტი;”

1998 – 2005 - აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურის მაძიებელი.
სპეციალობა: „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი;”



1976 -1980 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სააღრიცხვო ეკონომიკური ფაკულტეტი. სპეციალობა: ბუღალტრული აღრიცხვა მრეწველობაში;



1961 – 1972 - გურჯაანის რაიონის სოფ. ჩუმლაყის საშუალო სკოლა.

სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი

სამსახურებრივი გამოცდილება


2010 წლიდან დღემდე- აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;



2007– 2009 - აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;
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2001 წლიდან დღემდე არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში არსებულ პროფესიული განათლებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრებში
ტრენინგ – ლიდერი საბუღალტრო აღრიცხვის მიმართულებით;



1995-2006 - აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი;



1986-1995- ქუთაისის პოლიტექნიკური ტექნიკუმის სპეციალობის საგნების მასწავლებელი
(საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანალიზის მიმართულებით);



1980- 1985 – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სამეცნიერო, სასწავლო, საწარმოო გაერთიანება;
ეკონომისტი.

სამეცნიერო პუბლიკაციები
სულ 75 , მ. შ. 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი
1.

აღრიცხვა და აუდიტი ფინანსურ ინსტიტუტებში. ნაწილი I. აწსუ. 2014წ.

2.

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგბის თეორიული საფუძვლები და ძირითდი
პრონციპები. აწსუ. 2014 წ.

3.

ბუღალტრული აღრიცხვა საბიუჯეტო დაწესებულებებში. აწსუ 2010 წ.

4. ბუღალტრული აღრიცხვა. ფინანსური აღრიცხვა. აწსუ. 2010 წ.
5.



ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული საფუძვლები. აწსუ. 2010 წ.

სამეცნიერო კონფერენციები: სულ 37, მ.შ. 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი :

1. შიდა აუდიტის როლი სხელმწიფოებრივი მართვის სისტემაში. აწსუ.მეცნიერებისა და ინოვაციების
საერთაშორისო კვირეული–საქართველო 2015 წ.

2. აღრიცხვის სრულყოფის საკითხები ტურისტულ საწარმოებში. შოთა რუსთაველის სახ.
უნივერსიტეტი. ბათუმი. 2014 წ.

3.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУДИТА КАК НЕОТЬЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИА И КОНТРОЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.
САМАРА. 2015 Г

4. ბუღალტრული აღრიცხვის სრულყოფის საკითხები სოფლის მეურნეობის საწარმოებში. სტუ. 2013 წ.
5.

ფინანსური ანგარიშგების ზოგიერთი ელემენტის აღქმა-აღიარების პრობლემები პრაქტიკაში.
ბათუმი. 2011 წ.

აკადემიის წევრი: 2015 წლიდან – საქართველოს ბიზნეს მეცნიერებათა აკადემისს ნამდვილი წევრი,
აკადემიკოსი.

სარედაქციო კოლეგიების წევრი:
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2013 წლიდან დღემდე - ,,BLACK SEA SCIENTIFIC JURNAL OF ACADEMIC RESEARCH“ UDC:
551.46 (051.4) B-64; Publisher: Community of Azerbaijanis living in Georgia. Gulustan-bssja;



2011 წლიდან

დღემდე –,,ეკონომისტი“, საერთაშორისო, სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალი,

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის
ეკონომიკის ინსტიტუტი.


2009 წლიდან - დღემდე, ,,ბუღალტრული აღრიცხვა”, ყოველთვიური, სამეცნიერო პრაქტიკული
რეფერირებადი ჟურნალი, საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია.

 2007 –2014 წლებში -,,ფინანსები“ (ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი), 2 წიგნად, ტომი I.
 2006 – 2009 წლები - ,,ფინანსები, ინვესტიციები,

საბანკო საქმე”,

ენციკლოპედიური

ტერმინოლოგია: თბილისი. გვ. 1080 ;

საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
1.

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. საკონფერენციო გრანტი: ,,მეცნიერება და
ბიზნესი რეგიონის მდგრადი განვითარებისათვის“. CF/83/15-815/15, კოორდინატორი

2.

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. საკონფერენციო გრანტი: ,,ეკონომიკური
მეცნიერებისა და სამეწარმეო საქმიანობის ურთიერთკავშირის პოტენციალის რეალიზება:
თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. CF/92/2-230/14. კოორდინატორი;

3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. საქართველო-ღია სამყარო.
ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლა.

SS/21/1-10/14 , სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგები მონაწილეობა:
2015 წელი - Sertificate of Completion An intensive Course of Extension for Rural Develepment of 55
hours Through ,,Impovement of education quality at Akaki Tsereteli State University (Georgia).
CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE.

2015 წელი - სერტიფიკატი - პროფესიულ კვალიფიკაციათა განათლების ხელშეწყობის პროგრამის
ფარგლებში

მოდულური

საგანმანათლებლო

პროგრამის

კურიკულუმის

შემუშავების

პროცესში მონაწილეობისათვის. განათლების ხარისხის განვითარებუის ეროვნული ცენტრი
2012 წელი – ტრენინგი: სწავლა/სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები.
2010 წელი – მონაწილეობა ბაფ–ის პროფესიული სერტიფიცირების F3 წიგნის გამოცდაში;
2009 წელი – კვალიფიკაცია ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირების ACCA –ს პროგრამით;

კომპიუტერული უნარჩვევები: MS Word, MS Excel, Power Point
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