
დანართი N1

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის 2014 წლის 17 ოქტომბრის N143/02-01 ბრძანების

ა)საინვენტარიზაციო კომისიის აპარატის შემადგენლობა და მათი ვალდებულებები:

1. საინვენტარიზაციო კომისიის აპარატის შემადგენლობა:
1.1.მურმან ცარციძე–საფინანსო დეპარტამენტის ექსპერტი, თავმჯდომარე;
1.2.ერმი ქემოკლიძე–ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მრჩეველი, კოორდინატორი;
1.3.ნათელა ლაცაბიძე-პერსონალის მართვის დეპარტამენტის უფროსი, 
კოორდინატორი;
1.4.ირაკლი საღარეიშვილი-საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი, თავმჯდომარის 
მოადგილე;
1.5.გიორგი ტალახაძე-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
უფროსი, თავმჯდომარის მოადგილე;
1.6.რევაზ გულარაშვილი-იურიდიული დეპარტამენტის ექსპერტი, წევრი;
1.7.ლიანა ღვალაძე-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილე-
ბის უფროსი, მთავარი ბუღალტერი, წევრი;
1.8.ავთანდილ რაზმაძე–მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
კონსულტანტი, წევრი.

2.საინვენტარიზაციო კომისიის აპარატის წევრები და კოორდინატორები 
ვალდებული არიან:
2.1.კოორდინაცია გაუწიონ და უხელმძღვანელონ უნივერსიტეტის წინამდებარე 
ბრძანებით განსაზღვრულ ინვენტარიზაციის პროცესს, რომლებსაც ატარებენ 
კომისიების თავმჯდომარეები თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში;
2.2.განახორციელონ საინვენტარიზაციო კომისიების წევრთა საჭირო ტექნიკური, 
სამართლებრივი, საინფორმაციო და სხვა სახის უზრუნველყოფა დახმარების, 
კონსულტაციის მიცემისა და სხვა სახით;
2.3.ინვენტარიზაციის პროცესი წარმართონ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 
წლის 23 ივლისის N605 ბრძანების “საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვ-
ნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესი”-ს მოთხოვნებთან 
სრულ შესაბამისობაში და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის შესაბამისი ადმინის-
ტრაციულ-სამართლებრივი აქტით (ბრძანებით) განსაზღვრულ ვადებში;
2.4.თავისდროულად წარუდგინონ ინვენტარიზაციის მასალები ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელს, საბოლოო შედეგების განხილვისა და სათანადო გადაწყვეტი-
ლებების მიღების მიზნით.

ბ) უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული ქონების საინვენტარიზაციო კომისიების 
შემადგენლობები:

1. პირველი კორპუსის კომისია:



1.1.რომან ხარბედია–საფინანსო დეპარტამენტის კონსულტანტი, კომისიის 
თავმჯდომარე;
1.2.სერგო სანაძე-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების 
მთავარი სპეციალისტი;
1.3.ირინა პოსოხოვა-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილე-
ბის მთავარი სპეციალისტი;
1.4.თეიმურაზ  ტაბატაძე-საინფორმაციო  ტექნოლოგიების  დეპარტამენტის ქსელისა 
და სერვერული სისტემების განყოფილების უფროსი;
1.5.ზვიად მურადაშვილი-ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო 
პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი.

2. მეორე კორპუსის კომისია
2.1.ლიანა მჭედლიშვილი–მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, კომისიის თავმჯდომარე;
2.2.გაიოზ ტოკლიკიშვილი–მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, კომისიის თავმჯდომარის 
მოადგილე;
2.3.თვალმაისა ჯღარკავა-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
2.4.ოთარ თაბორიძე-ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი;
2.5.ვანო ხუნწარია-იურიდიული ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის 
უფროსი სპეციალისტი;
2.6.მიხეილ ჩუბინიძე-იურიდიული ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის 
უფროსი.

3. მესამე კორპუსის კომისია:
3.1.ერეკლე კუპატაძე-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
სამეურნეო განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;
3.2.მანანა აბზიანიძე-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფი-
ლების უფროსი სპეციალისტი;
3.3.ხვიჩა თეთრაული–თსუ-ის VIII კორპუსის ადმინისტრატორი;
3.4.რუსუდან რუსიშვილი-მუზეუმის სპეციალისტი;
3.5.თამარ ხიდაშელი-ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი;
3.6.ქეთევან ბაქანიძე-ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
3.7.ზურაბ კილასონია-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი.
4.მეოთხე კორპუსისა და თსუ-ის პირველი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე 
განთავსებული გამომცემლობის ობიექტების საინვენტარიზაციო კომისია:
4.1.ზურაბ კილასონია-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;
4.2.ნუგზარ გოგობერიშვილი–მატერიალური რესურსების   მართვის დეპარტამენტის 
ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;



4.3.ოთარ გოგიტაშვილი-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
ავტოფარეხის უფროსი;
4.4.თამარ ებრალიძე-გამომცემლობის დირექტორი;
4.5.მაკა ფოფხაძე-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილე-
ბის უფროსი სპეციალისტი;
4.6.ირინა ჭუმბურიძე-სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
4.7.შორენა  თურქიაშვილი-სოციალურ  და  პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტე-
ტის ასისტენტ პროფესორი;
4.8.მაია ჟღენტი-სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო 
პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
4.9.ლევან კაპანაძე-საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ტექნიკური 
მხარდაჭერის განყოფილების სისტემური ინჟინერი.

5. მეხუთე კორპუსის კომისია:
5.1.ვასილ მურჯიკნელი-საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების 
მთავარი სპეციალისტი, კომისიის თავმჯდომარე;
5.2.ნუგზარ გოგობერიშვილი–მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
5.3.თამარ მაღრაძე–საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფი-
ლების მთავარი სპეციალისტი;
5.4.ნინო კვირიკაშვილი-ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
5.5.როზა დვალი-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების 
უფროსი სპეციალისტი.

6. მეექვსე კორპუსის კომისია:
6.1.ვახტანგ არსენაძე-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურ-
ნეო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი, კომისიის თავმჯდომარე;
6.2.მაკა ფოფხაძე-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილე-
ბის უფროსი სპეციალისტი;
6.3.მარეხ დევიძე-სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
6.4.ირაკლი მაისურაძე-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსის მოადგილე;
6.5.ლევან ჯღარკავა-საინფორმაციო   ტექნოლოგიების   დეპარტამენტის ტექნიკური 
მხარდაჭერის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.
7. მერვე კორპუსის კომისია:
7.1.ირაკლი მაისურაძე-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;
7.2.თედორე ჯანგულაშვილი-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
7.3.ნიკოლოზ ხატიაშვილი-საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების 
მთავარი სპეციალისტი;
7.4.ჯამბულ არონია–მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
სამეურნეო განყოფილების სპეციალისტი;



7.5.ლევან ჯღარკავა-საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ტექნიკური 
მხარდაჭერის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

8. მეათე კორპუსის კომისია
8.1.აკაკი მიქაბერიძე-ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მენეჯერი, კომისიის 
თავმჯდომარე;
8.2.ბონდო კაკუბავა-ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რესურსების მართვის 
სამსახურის უფროსი;
8.3.ირმა კოტეტიშვილი-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
8.4.გულად ნაკაშიძე-ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ლაბორატორიის გამგე;
8.5.თეიმურაზ გოგნაძე-საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საინფორმა-
ციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მთავარი 
სპეციალისტი.

9. მეთერთმეტე (ბიოლოგების) კორპუსის კომისია:
9.1.ოთარ თაბორიძე-ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;
9.2.თვალმაისა ჯღარკავა-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
9.3.ლევან რუსიშვილი-ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ასისტენტ-პროფესორი;
9.4.დავით ჩეკურიშვილი-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
სამეურნეო განყოფილების სპეციალისტი (XI კორპუსი);
9.5.მერაბ მასხარაშვილი-ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ვივარიუმის გამგე.

10. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის კომისია:
10.1.მარინა ბერიაშვილი-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, კომისიის თავმჯდომარე;
10.2.ირინე გოგიჩაიშვილი-უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი;
10.3.ვასილ მურჯიკნელი-საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების 
მთავარი სპეციალისტი;
10.4.ირინე ხატაშვილი-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფი-
ლების მთავარი სპეციალისტი;
10.5.ზაზა თავზარაშვილი–უნივერსიტეტის XI კორპუსის ადმინისტრატორი;
10.6.თამარ გიორგაძე–უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის მოადილე;
10.7.ირმა კოპალეიშვილი-თსუ-ის საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-
ანგარიშგების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

11. ბაგებისა და ლისის საერთო საცხოვრებლების კომისია:
11.1.ზურაბ ზურაბიშვილი-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
სამეურნეო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი, კომისიის თავმჯდომარე;
11.2.რუსუდან ნასარიძე-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების უფროსის მოადგილე;



11.3.ხათუნა გიორგელაშვილი-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
11.4.ლაშა გელანტია-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ბაგების 
სტუდქალაქის უფროსი სპეციალისტი.
11.5.კობა კაპანაძე-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ბაგების 
სტუდქალაქის უფროსი სპეციალისტი.

12.ავტოფარეხის, საქვაბეს, სანტექნიკოსებისა და ელექტრიკოსების უბანის, 
სადურგლოს კომისია:
12.1.ზაზა წაქაძე-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ბაგების 
სტუდქალაქის მმართველი, კომისიის თავმჯდომარე;
12.2.ზურაბ კილასონია-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი;
12.3.თვალმაისა ჯღარკავა-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
12.4.ერეკლე კუპატაძე-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
სამეურნეო განყოფილების უფროსი;
12.5.როინ ქაჩლიშვილი-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
მძღოლი.

13. საწყობის კომისია:
13.1.რუსუდან ნასარიძე-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების უფროსის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;
13.2.ია შაქარაშვილი-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფი-
ლების უფროსი სპეციალისტი;
13.3.ლევან მოდებაძე-უნივერსიტეტის I კორპუსის ადმინისტრატორი;
13.4.ირმა ჩაჩანიძე-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფი-
ლების უფროსი სპეციალისტი;
13.5.თინათინ ქებურია-საფინანსო დეპარტამენტის საგეგმო საფინანსო 
განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

14.ქ. თბილისის ქეთევან წამებულის გამზირი №55-ში, თელეთში, ქ. რუსთავში 
განთავსებული კორპუსების (ყოფილი თეუსუ) და ქ. ქუთაისში განთავსებული 
ქუთაისის სასწავლო ცენტრის კომისია:
14.1.ავთანდილ რაზმაძე-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
უფროსის კონსულტანტი, კომისიის თავმჯდომარე;
14.2.თამარ მეცხვარიშვილი-თსუ-ის საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგე-
ბის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
14.3.ზურაბ ზურაბიშვილი-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
სამეურნეო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
14.4.გიორგი მეზურნიშვილი-საფინანსო დეპარტამენტის საგეგმო-საფინანსო 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
14.5.თამარ ბეგაშვილი-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების სპეციალისტი.

15. მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის კომისია:



15.1.ლიანა ღვალაძე-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილე-
ბის უფროსი, მთავარი ბუღალტერი, კომისიის თავმჯდომარე;
15.2.ხათუნა გიორგელაშვილი-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
15.3.თამარ  მაღრაძე-საფინანსო  დეპარტამენტის  აღრიცხვ-ანგარიშგების განყოფი-
ლების კონსულტანტი;
15.4.ნაზი ჯიქია-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების 
მთავარი სპეციალისტი;
15.5.როზა დვალი-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილე-
ბის უფ.სპეციალისტი.

16.ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის 
კომისია:
161.თეა ხაინდრავა-ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის დირექტორის მოადგილე 
საოპერაციო და საკადრო საკითხებში, კომისიის თავმჯდომარე;
16.2.თამარ კუტიბაშვილი-ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ფინანსური ოფიცერი;
16.3.მარინა თედორაძე-საფინანსო დეპარტამენტის საგეგმო-საფინანსო განყოფილე-
ბის მთავარი სპეციალისტი;
16.4.ნინო ბერიშვილი-საფინანსო დეპარტამენტის საგეგმო-საფინანსო განყოფილების 
მთავარი სპეციალისტი;
16.5.ბექა გურუშიძე-ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის საინფორმაციო ტექნოლო-
გიების სპეციალისტი.

17.მედიცინის ფაკულტეტის კომისია:
17.1.ნინო ბეგიშვილი-მედიცინის ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის 
უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;
17.2.თეიმურაზ დოჭვირი-მედიცინის ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახუ-
რის უფროსი სპეციალისტი, ასისტენტ-პროფესორი;
17.3.მერაბ ვაჩნაძე-მედიცინის ფაკულტეტის მენეჯერი;
17.4.მარიკა შონია-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილე-
ბის უფროსი სპეციალისტი;
17.5.გიორგი სტურუა-საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ტექნიკური 
მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

18.მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის კომისია:
18.1.გელა დევიძე-ინსტიტუტის განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერ-
თანამშრომელი, კომისიის თავმჯდომარე;
18.2.გიორგი სუხიშვილი-თსუ-ის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენ-
ტის სპეციალისტი;
18.3.ალექსანდრე სიდელნიკოვი-ინსტიტუტის უფროსი ინჟინერი;
18.4.ლიანა აბესალაშვილი-ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
18.5.თამარ შენგელია-საფინანსო დეპარტამენტის საგეგმო-საფინანსო განყოფილების 
უფროსი სპეციალისტი.

19. ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის კომისია:



19.1.მანუჩარი მოდებაძე-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
სამეურნეო  განყოფილების უფროსი სპეციალისტი, კომისიის თავმჯდომარე;
19.2.მანანა გვარამაძე-სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის განყოფილების 
სპეციალისტი;
19.3.მანანა თევდორაძე-სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის განყოფილების 
სპეციალისტი;
19.4.გულთამზე გოგოლაძე-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
19.5.გიორგი ახალაია-სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის განყოფილების 
ხელმძღვანელი;
19.6.ბაკურ გულუა-ზუსტი დ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მათემატიკური პრობლემების და ანალიზის მონათესავე 
საკითხების ლაბორატორიის ლაბორანტი.

20. ენების შემსწავლელი ცენტრის კომისია:
20.1.ქეთევან ლორთქიფანიძე-ენების შემსწავლელი ცენტრის უფროსის მოადგილე, 
კომისიის თავმჯდომარე;
20.2.ლელა ხუციშვილი-ენების შემსწავლელი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი;
20.3.სერგო დეკანოსიძე-თსუ-ის V კორპუსის ადმინისტრატორი.

21. ტაბახმელის სასწავლო-საკონფერენციო ცენტრი:
21.1.რომან ხარბედია-საფინანსო დეპარტამენტის კონსულტანტი, კომისიის 
თავმჯდომარე;
21.2.სერგო სანაძე-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
21.3.თვალმაისა ჯღარკავა-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
21.4.თეიმურაზ ტაბატაძე-საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ქსელისა 
და სერვერული სისტემების განყოფილების უფროსი;
21.5.ირაკლი ალავერდაშვილი-დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის 
ოპერატიული მართვის ცენტრისა და ტექნიკური დაცვის განყოფილების უფროსი;

22. ძვირფასი ლითონების საინვენტარიზაციო კომისია:
22.1.ლიანა ღვალაძე-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფი-
ლების უფროსი, მთავარი ბუღალტერი, ქვეკომისიის თავმჯდომარე;
22.2.ნინო კუტალაძე-იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
22.3.თამარ ჭელიძე-ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ასოცირებული პროფესორი;
22.4.ლალი კაკაბაძე-ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  
გეოლოგიის დეპარტამენტის პეტროლოგიის ლაბორატორიის  უფროსი ლაბორანტი;
22.5.ჟანა მირიჯანაშვილი-ფიზიკური და ორგანული ქიმიი ინსტიტუტის უფროსი 
სპეციალისტი;
22.6.ნესტან გეგია-ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური 
ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის სასარგებლო წიაღისეულის  გამდიდრების და 
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილების ხელმძღვა-
ნელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.



23. უნივერსიტეტის წიგნადი ფონდის აღწერის მუდმივმოქმედი კომისია:
23.1.თამარ გიორგაძე-უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის მოადგილე 
(კომისიის თავმჯდომარე);
23.2.რუსუდან მეგრელიშვილი-უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი;
23.3.მაგდანა ჭიკაძე-უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი;
23.4.ზეინაბ ზოზიაშვილი-უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი;
23.5.მარინე ღვინაძე-უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი;

24.უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების საინვენტარიზაციო 
კომისია:
24.1.გიორგი ტალახაძე-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;
24.2.ერეკლე  კუპატაძე-მატერიალური  რესურსების  მართვის  დეპარტამენტის 
სამეურნეო განყოფილების უფროსი;
24.3.ზურაბ კილასონია-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
საექსპლუატაციო განყოფილების უფროსი;
24.4.რევაზ გულარაშვილი-იურიდიული დეპარტამენტის ექსპერტი;
24.5.თეა მარეხაშვილი-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
მთავარი სპეციალისტი;
24.6.ოთარ გოგიტაშვილი-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
ავტოფარეხის უფროსი;
24.7.ნათია  აბასაშვილი-მატერიალური  რესურსების  მართვის  დეპარტამენტის 
ექსპლუატაციის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
24.8.თვალმაისა ჯღარკავა-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
24.9.ავთანდილ  რაზმაძე-მატერიალური  რესურსების  მართვის   დეპარტამენტის 
უფროსის კონსულტანტი.

25.უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული 
გამომცემლობის სტამბაში არსებული სახარჯი მასლების ინვენტარიზაციის კომისია:
25.1.თამარ ებრალიძე-გამომცემლობის დირექტორი, კომისიის თავმჯდომარე;
25.2.ზურაბ კილასონია-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი;
25.3.ნუგზარ გოგობერიშვილი-მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
25.4.ირა მომცელიძე-საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფი-
ლების უფროსი სპეციალისტი;
25.5.ავთანდილ  რაზმაძე-მატერიალური  რესურსების  მართვის   დეპარტამენტის 
კონსულტანტი. 



გ)სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების სარგებლობაში არსებული ქონების, 
მოთხოვნებისა და ვალდებულებების საინვენტარიზაციო კომისიის შემადგენლობა:

1. ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი:
1.1.თამარ სონღულაშვილი-სპეციალისტი (საწყობი), საინვენტარიზაციო კომისიის 
თავმჯდომარე;
1.2.ლევან მეტრეველი-ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეურნეო დარგში;
1.3.დავით მამამთავრიშვილი, ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი 
სპეციალისტი;
1.4.ნოდარ დავითური-ლაბორანტი;
1.5.ირმა ჩაჩანიძე-უნივერსიტეტის საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-
ანგარიშგების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

2. ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი:
2.1.გიორგი ჭიჭინაძე-დირექტორის მოადგილე, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, 
კომისიის თავმჯდომარე; 
2.2.გიორგი ბერიძე-გეოლოგიური კვლევების კომპლექსური ლაბორატორიის 
ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
2.3.ელენე ახმეტელი-საინფორმაციოს სამსახურის სპეციალისტი;
2.4.ლევან ბაშელეიშვილი-უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი; 
2.5.მანანა აბზიანიძე-უნივერსიტეტის საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-
ანგარიშგების განყოფილების სპეციალისტი.

3. ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი:
3.1.როლანდ გაჩეჩილაძე-ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, საინვენტარიზაციო 
კომისიის თავმჯდომარე;
3.2.გივი ბერიკელაშვილი-მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
3.3.ლიდა გოგოლაური-მეცნიერი თანამშრომელი;
3.4.მაია კვინიკაძე-სამეცნიერო ინფორმაციის სექტორის გამგე;
3.5.როზა  დვალი-უნივერსიტეტის საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგე-
ბის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

4. ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი:
4.1.მანანა ფეიქრიშვილი-უფროსი ინჟინერი, კომისიის თავმჯდომარე;
4.2.თამარ პეტრიაშვილი-უფროსი ინჟინერი;
4.3.ლარისა ჩადრანიანი-უფროსი ინჟინერი;
4.4.მზია ბრეგვაძე-უფროსი ინჟინერი;
4.5.თეა ზაქარიაძე-მდივანი;
4.6.თამარ შენგელია-უნივერსიტეტის საფინანსო დეპარტამენტის საგეგმო-საფინანსო 
განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

5. ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი:
5.1.მამია   ჯორბენაძე-სამეურნეო სამსახურის მენეჯერი, კომისიის თავმჯდომარე;
5.2.ელენე სალუქვაძე-უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, დირექტორის მოადგილე;



5.3.კუკური წიქარიშვილი-მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
5.4.ნიკოლოზ სუქნიძე-ლაბორანტი;
5.5.როზა წულეისკირი-საფინანსო საბუღალტრო საქმის კოორდინატორი;
5.6.ნიკოლოზ ხატიაშვილი-უნივერსიტეტის საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების 
განყოფილების მტავარი სპეციალისტი.

6.თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი:
6.1.თემურ ცქიტიშვილი-მეცნიერი თანამშრომელი, კომისიის თავმჯდომარე;
6.2.გიორგი რუსიაშვილი-მეცნიერი თანამშრომელი;
6.3.რუსუდან თავართქილაძე-ბიბლიოთეკის გამგე;
6.4.გიული სარიშვილი-ბიბლიოთეკარი;
6.5.ნუნუ ბუღაძე-საფინანსო საკითხთა კოორდინატორი;
6.6.ნაზი  ჯიქია-უნივერსიტეტის საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

7.ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის  
კომისია:
7.1.ვალერიან ვაშაკიძე-ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე;
7.2. შალვა გლოველი-ბიბლიოთეკის გამგე;
7.3. ნიკოლოზ გურგენიძე-საარქივო ფონდზე პასუხისმგებელი პირი;
7.4. ლეილა ხურცია-ბიბლიოთეკარი;
7.5.ნაზი ჯიქია-უნივერსიტეტის საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილე-ბის მთავარი სპეციალისტი.

8.ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის 
ინსტიტუტი:
8.1.რევაზ კვატაშიძე-ინსტიტუტის დირექტორი, კომისიის თავმჯდომარე;
8.2.იური ნოზაძე-ინფორმაციის განყოფილების ხელმძრვანელი;
8.3.ვიოლეტა კირაკოსიანი-მეცნიერ თანამშრომელი;
8.4.მზიური მდინარაძე-სამეცნიერო ბიბლიოთეკის გამგე;
8.5.ვალენტინა კრასოვა-ბუღალტერი;
8.6.ზაზა წაქაძე-უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის 
დეპარტამენტის ბაგების სტუდქალაქის მმართველი.

9. მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი
9.1.ჯემალ  ქირია-დირექტორის  მოადგილე,  კომისიის თავმჯდომარე;
9.2.დარეჯან კირკიტაძე-უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
9.3.მანანა ნიკოლაიშვილი-უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
9.4.მაგული დოლმაზაშვილი-საფინანსო და საბუღალტრო საქმის მთავარი 
სპეციალისტი;
9.5.მარინა სუხიტაშვილი-უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის 
დეპარტამენტის ბაგების სტუდქალაქის უფროსი სპეციალისტი.
10. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი:
10.1.მამუკა ხუსკივაძე-განყოფილების ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე;
10.2.ეთერ კაკულია-უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
10.3.თეა შონია-ფინანსური მენეჯერი;



10.4.ნინელი თხინვალელი-მთავარი სპეციალისტი;
10.5.თამაზ გველესიანი-ინჟინერ-მექანიკოსი;
10.6.კობა კაპანაძე-უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის 
დეპარტამენტის ბაგების სტუდქალაქის უფროსი სპეციალისტი.

11. პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი:
11.1.მანანა მელაშვილი-ქონების აღრიცხვა-მართვის სპეციალისტი, საინვენტარიზა-
ციო კომისიის თავმჯდომარე;
11.2.ჟანა მირიჯანაშვილი-საფინანსო სამსახურის უფროსი;
11.3.თეიმურაზ კორძახია-ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორიის 
გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
11.4.ომარ ლომთაძე-აგრარული ქიმიის ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი;
11.5.ია ჩიტრეკაშვილი-მარალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორიის 
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
11.6.ნათელა ხეცურიანი-ნავთობის ქიმიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი 
მეცნიერი თანამშრომელი;
11.7.ლაშა გელანტია-უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის 
დეპარტამენტის ბაგების სტუდქალაქის უფროსი სპეციალისტი.

12.რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი:
12.1.თინათინ ლეჟავა-ინსტიტუტის  დირექტორის  მოადგილე, კომისიის 
თავმჯდომარე;
12.2.ეკატერინე ტეფნაძე-ფინანსური მენეჯერი;
12.3.ია ბარბაქაძე-მთავარი სპეციალისტი;
12.4.გიორგი გორელიშვილი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
12.5.ელიზავეტა ცხაკაია-უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ექსპერტი;
12.6.კობა კაპანაძე-უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტა-
მენტის ბაგების სტუდქალაქის უფროსი სპეციალისტი;
12.7.ლაშა  გელანტია-უნივერსიტეტის მატერიალური  რესურსების  მართვის  დეპარ-
ტამენტის ბაგების სტუდქალაქის უფროსი სპეციალისტი.

13. შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი:
13.1.მარიამ ჯიღაური-საფინანსო-საბუღალტრო საქმის სპეციალისტი, კომისიის 
თავმჯდომარე;
13.2.ხათუნა კვახაძე-ბიბლიოთეკარი;
13.3.მარინა ტურაშვილი-ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი;
13.4.მაია კუპრავა-კანცელარიის სპეციალისტი;
13.5.თედორე  ჯანგულაშვილი-უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის 
დეპარტამენტის ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

14. თსუ-ს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა:
14.1.თამარ დოჭვირი-დიგიტიზაციის ჯგუფის რედაქტორი, კომისის თავმჯდომარე;
14.2.ნინო ჩაჩუა-წიგნსაცავის განყოფილების უფროსი;
14.3.მაია მაისურაძე-დიგიტიზაციის ჯგუფის უფროსი სპეციალისტი;
14.4.ეკატერინე რუხაძე-დაკომპლექტების განყოფილების უფროსი;



14.5.მანანა  ცომაია-ტექნოლოგიების   კომერციალიზაციის   ჯგუფის  სპეციალისტი;
14.6.დიანა ფაციაშვილი-ბუღალტერი;
14.7.თამარ შენგელია-უნივერსიტეტის საფინანსო დეპარტამენტის საგეგმო-საფი-
ნანსო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

15. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი:
15.1.მერაბ ჩეხუა-თსუ-ის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტის განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, 
კომისიის თავმჯდომარე;
15.2.ლევან ვაშაკიძე-თსუ-ის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტის მატერიალური რესურსების მენეჯერი;
15.3.მაკა ფოფხაძე-თსუ-ის საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების 
განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
15.4.მედეა ღლონტი-თსუ-ის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტის განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, 
სწავლული მდივანი;
15.5.ვლადიმერ კვიჟინაძე-არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტის სამეურნეო ნაწილის უფროსი.


