


თანამდებობა: ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი; შიდა აუდიტი (HACCP; ISO 22000) 

ორგანიზაცია:  შპს სანტე ჯი-ემ-თი პროდუქტები; რძის პროდუქტებისა და წვენების 
წარმოება; 

პერიოდი: 2005 - 2007  
 

თანამდებობა: პროექტის კოორდინატორი 
ორგანიზაცია:  არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე ტალღა“ 
პერიოდი: 2004 
 
თანამდებობა: თავმჯდომარის თანაშემწე  
ორგანიზაცია:  კომერციული და სავაჭრო ცენტრების კავშირი   
პერიოდი: 2000-2003 
 

ტრენინგი/პროფესიული განვითარება: 
2019 - ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების პრინციპები; გაეროს ქალთა ორგანიზაცია; 

2018 - გენდერული ბიუჯეტირება; გაეროს ქალთა ორგანიზაცია; 

04.2016 – 12.2016  საჯარო ფინანსების მართვა, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია; 

04.2016 – 05.2016 „პროექტების და პროგრამების მართვა” რუმინეთის ეროვნული                  
თავდაცვის სამინისტრო; 

2015 „გენდერული მეინსტრიმინგი უსაფრთხოების სექტორში“ ქალთა საინფორმაციო 
ცენტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი; 

2014 „სტრატეგიული დაგეგმარება“ საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია; 

2014 „სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია“ საქართველოს ეროვნული თავდაცვის 
აკადემია; 

2014 „შედეგზე ორიენტირებული მენეჯმენტი და რისკების მართვა“ გაეროს ქალთა 
ორგანიზაცია; 

2014 „სემინარი ლიდერობის პრინციპებზე“ ნატოს სამხედრო განათლების განვითარების 
პროგრამა (DEEP); 

2013 „გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია №1325: ქალები, მშვიდობა და 
უსაფრთხოება“ შვედეთის საერთაშორისო განვითარების კოოპერაციის სააგენტო; 

2013 „გენდერის ინტეგრირება კურიკულუმში - მესამე ვორქშოპი სამხედროებისთვის 
გენდერის სწავლებაზე“ ჟენევის შეიარაღებული ძალების დემოკრატიული 
კონტროლის ცენტრი; 

2011 „ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღკვეთის კონვენცია (CEDAW), გაეროს 
უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია №1325 და მათი იმპლემენტაცია ეროვნულ დონეზე“, 
ქალთა საინფორმაციო ცენტრი; 

2011 უფროსი ხელმძღვანელების პროგრამა, დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის აკადემია, 
ნატო-საქართველოს პროფესიოული განვითარების პროგრამა; 



2007 ხარისხისა და საკვების უსაფრთხოების მენეჯერის სერთიფიკატი, პერსონალის 
სერტიფიცირება, რუსული რეგისტრი; 

2006-2007 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი; ურბანული მენეჯმენტი 

2006 „შრომის კოდექსი და შრომითი ურთიერთობები“, HR პროფესიონალთა კლუბი; 

2006 „დროის დაგეგმვის პრინციპები და მეთოდები“, HR პროფესიონალთა კლუბი; 

2006 „სამუშაო ანალიზი, თანამდებობრივი ინსტრუქცია, კომპეტენციების განსაზღვრა“       
HR პროფესიონალთა კლუბი; 

2005 ადამიანური რესურსების მართვის კურსი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი; 

2005 ადამიანური რესურსების მართვის კურსი, სოციალური კვლევისა და პოლიტიკის 
ანალიზის საერთაშორისო ცენტრი; 

2005 საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტები და საგადასახადო სისტემა, ბუღალტრის 
ტრენინგ ცენტრი; 

2004 სემინარი მედიის მრავალფეროვნების ანალიზზე, დიდი ბრიტანეთის მედიის 
დივერსიფიკაციის ინსტიტუტი; 

2004 ტრენინგი პროექტის მართვაში, ევრო საბჭო; 

1998 „თომერის“ თურქული ენის სრული კურსი, ანკარის უნივერსიტეტი.  

 

ენები 

ქართული (მშობლიური); 
რუსული (ძალიან კარგი); 
ინგლისური (ძალიან კარგი); 
თურქული (კარგი) 
 
 

კომპიუტერული პროგრამები 

Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft 
Office PowerPoint (ძალიან კარგი), Microsoft Office Outlook (ძალიან კარგი); Microsoft Project (კარგი)Microsoft 
Visio (კარგი).  
 
 

ნაშრომები, პუბლიკაციები 

მიღებული აქვს მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში;  
გამოქვეყნებული აქვს ნაშრომები - მშენებლობაში გამოყენებული ბიტუმის თვისებების გაუმჯობესების 
გზებზე; ბიტუმ-რეზინის კომპოზიციური მასალის გამოყენების გზებზე, როგორც ეროვნულ, ასევე 
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში. 
 
მუშაობდა სახელმძღვანელოებსა და პოლიტიკის დოკუმენტებზე - უსაფრთხოების სექტორში გენდერული 
თანასწორობის მეინსტრიმინგის კუთხით, ასევე სქესის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების 
შეგროვება/დამუშავებასთან დაკავშირებით.  


