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რეზიუმე 

                  

 

 

პერსონალური ინფორმაცია 

 
სახელი, გვარი: თამარ ასათიანი 
დაბადების თარიღი:        31.08.1970 
დაბადების ადგილი:        ქ.თბილისი 
მისამართი :  ქ.თბილისი, პეტრიაშვილის 20 
ტელეფონი:      577 748484 
ელ.ფოსტა:  t.asatiani@gtu.ge; tamuna.asa@gmail.com  

 

პროფესიული მიღწევა 

 
სამეც. / აკად. ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური 

დოქტორი 2006 წ 

 

განათლება 

 

1993-1997 წწ. 

 

 

 

 

1988-1993 წწ. 

ასპირანტურა - საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები,  

ინფორმაციის დამუშავებისა და მართვის 

ავტომატიზებული სისტემები, ტექნიკის მეცნიერებათა 

კანდიდატი. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - მართვის 

ავტომატიზებული სისტემები, ინფორმაციის 

დამუშავებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემები, 

ინჟინერ-სისტემოტექნიკოსი. 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

2001 წლიდან-დღემდე 

 

 

 

 

2007-2008 წწ. 

 

2005-2007 წწ. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკური 

ინფორმატიკის ფაკულტეტი, მიმართულება- 

ინფორმაციული სისტემები, ამჟამად დაკავებული 

აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი. 

 

ძველი თბილისის რაიონის გამგეობა, აპარატის უფროსი. 

 

კანონიერების დაცვის გენერალური ინსპექცია, მთავარი 

სპეციალისტი (ბუღალტერი). 

mailto:t.asatiani@gtu.ge
mailto:tamuna.asa@gmail.com
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2003-2005 წწ. 

 

 

2001-2003 წწ. 

 

 

1993-1994 წწ. 

 

 

1987-1988 წწ. 

 

კანონიერების დაცვის, კორუფციასთან ბრძოლის 

საქალაქო სამსახური, წამყ.სპეციალისტი (ბუღალტერი). 

 

საქ.პარლამენტთან და ქ.თბილისის საკრებულოსთან 

მუშაობის საქალაქო სამსახური, ბუღალტერ-ეკონომისტი. 

საქართველოს რესპუბლიკის მრეწველობის სამინისტროს 

გამოთვლითი ცენტრი, ინჟინერ-პროგრამისტი. 

სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის ინსტიტუტი, 

ოპერატორი. 

 

 მეცნიერული მიღწევები  

 

სახელმძღვანელო 1; სტატიები-9; კონფერენციები-3. 

 

 

ენების ცოდნა 

 

ქართული 

რუსული 

მშობლიური 

თავისუფლად 

საშუალოდ 

ლექსიკონის დახმარებით 

ფრანგული 

ინგლისური 

 

 

სერტიფიკატები 

 

 

2016 წ 

 

2014 წ 

 

2013 წ 

 

 

 

 

 

DAAD – Extension of the practical orientation of study in 

Kyrgystan and Georgia at International Black Sea University, 

Tbilisi, Georgia. 

ბუღალტერთა მომზადების სკურსი -  საგადასახადო 

კოდექსის მომზადების სრული კურსი 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაცია - სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა 

ასოციაციის (ACCA) ადაპტირებული ქართული პროგრამის 

პირველი დონე 

F1-ბუღალტერი ბიზნესში;  

F2-მენეჯერული აღრიცხვა;  

F3-ფინანსური აღრიცხვა. 
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2011წ 

2010 წ 

 

2010 წ 

2009 წ 

 

 

2009 წ 

 

2006 წ 

 

2000 წ 

ICONTE 2011 – 2th International Conference On New Trends In 

Education And Their Implications, Antalya, Turkey. 

IETC 2010 - 10th International Educational Technology Conference 

&Exhibition, Istanbul, Turkey. 

ICONTE 2010 – International Conference on New Trends in 

Education and Their Implications, Antalya, Turkey. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული 

განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

(აშშ) „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის 

ინქ.“ (აშშ) - სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების 

ზოგადი კურსი. 

 
ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი - ბუღალტრული 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები და საგადასახადო 

სისტემა 

 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო - შესყიდვების 

კოორდინატორთა ტრეინინგ-სემინარი 

 
სასწავლო ცენტრი CAC - ფინანსური აღრიცხვის სასწავლო 

კურსი, სპეციალობით: ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტები, ბუღალტერია და გადასახადები საქართველოში. 

  

 

კომპიუტერთან მუშაობის უნარები 

 

 MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft project, 

Internet, Corel Draw, Adobe PageMaker, ORIS Accounting. 

 

 

  
 


