
თემატური ჯგუფი -  პროფესიულ კვალიფიკაციათა სისტემა 

ჯგუფის წევრები 

2012 წლის ივლისი 

   № სახელი, გვარი დაწესებულება თანამდებობა ელექტრონული ფოსტა, 
ტელეფონი 

1.  მარინა ჟვანია სსიპ-განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული  
ცენტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და 
განათლების აღიარების სამსახურის 

უფროსი, თემატური ჯგუფის 
ხელმძღვანელი 

marina.zhvania@eqe.ge 
 

577 27 88 41 

2.  ლალი შაიშმელაშვილი სსიპ-განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული  
ცენტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და 
განათლების აღიარების სამსახურის 

უფროსის მოადგილე 

Lali.shaishmelashvili@eqe.ge 
 

577 27 88 49 
3.  ქეთევან ფანჩულიძე   

 
სსიპ- განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი  

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და 
განათლების აღიარების  სამსახურის 
საგანმანათლებლო პროგრამების 

სამმართველოს უფროსი 

k.panchulidze@eqe.ge 
 

577 27 88 43 

4.  ნინო ტალიაშვილი სსიპ- განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსის მოადგილე 

n.taliashvili@eqe.ge 
 

577 27 88 36 
5.  ნანი დალაქიშვილი სსიპ- განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 
ცენტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და 
განათლების აღიარების სამსახურის 
სპეციალისტი 

nani.dalakishvili@eqe.ge 
 

577 17 55 77 
 

6.  ლალი ღოღელიანი საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი  

დეპარტამენტის უფროსი, პროფესიული 
განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი, 
სრული პროფესორი 

lali_gtu@gtu.ge 
 

599 70 44 99 
 

7.  ლელა წიფურია თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი  

პროფესიული პროგრამების 
ხელმძღვანელი 

lelatsiphuria@yahoo.com 
 

599 65 49 80 
8.  მათე ტაკიძე თბილისის პროფესიული დირექტორი takidze@rambler.ru 
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კოლეჯი ”სპექტრი”  
577768866 

9.  ლალი ებანოიძე საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო 

პროფესიული და ინკლუზიური 
განათლების განვითარების 
დეპარტამენტის უფროსი 

lebanoidze@mes.gov.ge 
 

577119984 
10.  დიმიტრი მოლაშვილი საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 
პროფესიული და ინკლუზიური 

განათლების განვითარების 
დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი 

dmolashvili@gmail.com 
 

577797950 
11.  თამარ სამხარაძე საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 
პროფესიული და ინკლუზიური 

განათლების განვითარების 
დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 

t_samkharadze@mes.gov.ge 
 

577 17 55 79 
 

12.  მიხეილ კორძახია საქართველოს დამსაქმებელთა 
ასოციაცია 

დირექტორი  
mishakordzakhia@yahoo.com 

 
599181825 

13.  სალომე კვირიკაძე საქართველოს სავაჭრო-
სამრეწველო პალატა 

მომსახურების ოფიცერი 245 75 68 

14.  ლაშა ბლიაძე საქართველოს პროფესიული 
კავშირების გაერთიანება 

ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
თავმჯდომარე 

lashaoffice@yahoo.com 
 

598177788 
15.  ნინო ძოწენიძე საქართველოს ინდუსტრიული 

ჯგუფი 
აღმასრულებელი საბჭოს წევრი n_dzotso@yahoo.com 

 
577 41 85 09 

16.  რევაზ საყვარელიძე გაეროს განვითარების პროგრამა 
საქართველოში 

პროფესიული პროგრამების 
კოორდინატორი 

revaz_sakvarelidze@yahoo.com 
 

599 55 40 58 
 

17.  კახა ჭელიძე თბილისის სახელმწიფო 
სამედიცინო უნივერსიტეტი 

ხარისხის სამსახურის უფროსი Kakha65@yahoo.com 
 

577 445 540 
 

18.  დავით აბულაძე საქართველოს არქიტექტორთა 
კავშირი 

თავმჯდომარე devidabuladze@yahoo.com 
 

59950 09 48 
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19.  მარიკა გოდაბრელიძე შპს ”საქართველოს რკინიგზა” ადამიანური რესურსების შერჩევისა და 
განვითარების განყოფილების  უფროსი 

mgodabrelidze@railway.ge 
 

5 91 19 10 05 
 

20.  კახაბერ ერაძე საგანმანათლებლო 
დაწესებულება “SBA” 

დირექტორი kakha_ae@yahoo.com 
 

595 45 82 88 
21.  მაია დანელია  პროფესიული კოლეჯი ”მერმისი” სასწავლო პროცესის მიმართულების 

კოორდინატორი 
Mdanelia01@yahoo.com 

 
577 507737 
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