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განათლება 
წელი უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება აკადემიური ხარისი 

2002-2006 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის 

ფაკულტეტი, ზოგადი ფსიქოლოგიის მიმართულება 

ბაკალავრი 

2007-2009 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიური 

შეფასება, დიაგნოსტირება და კონტულტირება  

მაგისტრი 

2010- თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პიროვნებისა და 

კლინიკური ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამა 

 

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური

2010 “იძულებით გადაადგილებულ პირთა ორაზროვანი დანაკარგი“  

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამები და ტრეინინგები 
წელი პროგრამის დასახელება ადგილი სერტიფიკატი 

2019 “ფსიქოლოგიის საზღვრები“ პეკინი, ჩინეთის 

მეცნიერებათა 

აკადემია 

 

2018 „კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპია 

პიროვნული აშლილობებისთვის“  

აარონ ბეკის 

ინსტიტუტი 

 

2018 „კოგნიტური-ბიჰევიორალური თერაპია 

შფოთვითი აშლილობებისთვის“ 

აარონ ბეკის 

ინსტიტუტი,  

 

2017 „კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპია 

დეპრესიისთვის“ 

აარონ ბეკის 

ინსტიტუტი ,  

 

2017 „კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპიის 

საფუძვლები“ 

აარონ ბეკის 

ინსტიტუტი 

 

2013 მკვლევარი ვიზიტორი ლონდონის 

ეკონომიკისა და 

პოლიტიკური 

მეცნიერებების 

სკოლა, 

ანთროპოლოგიის 

დეპარტამენტი 

 

2008 „ბავშვი და ომი“ ბერგენი,  

„კრიზისული 

ფსიქოლოგიის  

ცენტრი“ 

 

სამეცნიერო სტატიები 
წელი ავტორები დასახელება ადგილი ჟურნალი/გამომცემლობა 

     

სამეცნიერო კონფერენციები 
წელი ავტორები მოხსენების დასახელება ადგილი კონფერენციის დასახელება 

2019 

(ივნისი) 

თამთა საამიშვილი, 

ნანა ბურდული, 

ჯეინმერი 

„აკადემიურ 

პერსონალსა და 

პრაქტიკოსებს შორის 

ოსლო საერთაშორისო 

საგამოძიებო 

ინტერვიურების 



კასტელფრანკ 

ალენი, 

თამარ მუმლაძე 

მდგრადი 

ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება- 

მტკიცებულებაზე 

დაფუძნებული 

საგამოძიებო 

ინტერვიუს 

სწავლებით“ 

კვლევითი ჯგუფის 

ყოველწლიური 

კონფერენცია 

2016 თამთა საამიშვილი „ადვოკატირება 

მოწყვლადი 

ბავშვებისათვის 

საქართველოში“ 

ლონდონი საერთაშორისო 

საგამოძიებო 

ინტერვიურების 

კვლევითი ჯგუფის 

ყოველწლიური 

კონფერენცია  

2015  თამთა საამიშვილი „იძულებით 

გადაადგილებულ 

პირთა ორაზროვანი 

დანაკარგი“ 

დუბაი ფსიქოლოგიის 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

წიგნები / სახელმძღვანელოები 
წელი ავტორები დასახელება გამომცემლობა 

2019- 

დაბეჭდვის 

პროცესში 

თამთა საამიშვილი, 

თამარ მუმლაძე 

ფსიქოლოგის როლი ბავშვთან 

დაკავშირებული საოჯახო დავების 

შემთხვევაში - სახელმძღვანელო 

მოსამართლეებისთვის, ადვოკატებისა და 

ბავშვთან დაკავშირებული სხვა 

პირებისთვის. 

„გამოყენებითი 

ფსიქოლოგიისა და 

კვლევის ცენტრი“ 

2018 თამთა საამიშვილი, 

თამარ მუმლაძე, 

ნინო მიქაია 

ქცევის მართვის ინდივიდუალური 

შემთხვევების განხილვა,გზამკვლევი 

მასწავლებლებისთვის 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო.   

2018 თამთა საამიშვილი, 

თამარ მუმლაძე, 

ნინო მიქაია 

ქცევის მართვის პოზიტიური მხარდაჭერა 

სკოლებში-პრენციული აქტივობები, 

გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო.   

2018 თამთა საამიშვილი, 

თამარ მუმლაძე, 

ნინო მიქაია 

ქცევის მართვა სკოლებში კრიზისული 

სიტუაციების დროს,გზამკვლევი 

მასწავლებლებისთვის 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო.   

2017 თამთა საამიშვილი, 

ანა ბარქაია,  

თამარ მიქიაშვილი, 

თამარ მუმლაძე, 

ნინო მიქაია 

როგორ ვმართოთ ბავშვის ქცევა „გამოყენებითი 

ფსიქოლოგიის და 

კვლევის ცენტრი“, 

გამომცემლობა“ 

სამეცნიერო გრანტები 
წლები გრანტის დასახელება დონორი ორგანიზაცია 

2012 „ცენტრალური აზიის კვლევისა და ტრენინგის ინიციატივა“, „ფონდი ღია 



მკვლევარი 
 

საზოგადოება“ 

ასოციაციის წევრობა  
წლები დასახელება როლი/პოზიცია 

2016-

დღემდე 

საერთაშორისო საგამოძიებო ინტერვიურების კვლევითი ჯგუფი წევრი 

პედაგოგიური გამოცდილება  
წლები სასწავლებლის დასახელება პოზიცია 

2014-

დღემდე 

საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 

2013-2016 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 

წაკითხული კურსები  
წლები კურსი სასწავლო 

დაწესებულება 

2014- შესავალი ფსიქოლოგიაში საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

2016- ტრავმის შეფასება და ინტერვენცია: ბავშვები და მოზარდები საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

2019- სასამართლო ფსიქოლოგიური შეფასება-ბავშვები და მოზარდები საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

2018- ფსიქოლოგიური შეფასება და დიაგნოსტირება ბავშვებთან და 

მოზარდებთან 

საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

2019- სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგიური თავისებურებები საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

2018- ასაკობრივი ფსიქოლოგია საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

2014- განათლების ფსიქოლოგია საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

2014-2016 სასამართლო ფსიქოლოგია ბავშვებთან და მოზარდებთან თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2016 აკადემიური წერა  თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2014 ფსიქოლოგიის საფუძვლები 1 (სემინარის წამყვანი) თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2013 ფსიქოლოგიური კონსულტირების საფუძვლები (სემინარის 

წამყვანი) 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სამსახურებრივი გამოცდილება (არაპედაგოგიური) 
წლები ორგანიზაციის დასახელება პოზიცია 

2016-

დღემდე 

„გამოყენებითი ფსიქოლოგიის და კვლევის ცენტრი“ თანადამფუძნებელი, 

სასამართლო 

ფსიქოლოგიის 

მიმართულების 

ხელმძღვანელი 

2014-

დღემდე 

„მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის“ ფსიქოლოგი 



2015 „ბავშვთა დაცვის რეგიონალური კოალიცია“ ბავშვთა დაცვის 

ექსპერტი 

2011-2016 „საქართველოს ბავშვები“ კლინიკური და 

სასამართლო 

ფსიქოლოგი, ტრენერი 

2011 „ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი“ ტრენერი 

2011 „ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი“ ექსპერტ-მონიტორი 

2010 „მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის“ ფსიქოლოგი, ტრენერი 

2009-2010 „გადავარჩინოთ ბავშვები“ ფსიქოლოგი, ტრენერი 

2009 „გადავარჩინოთ ბავშვები“ ბავშვთა დაცვის 

ოფიცერი 

2009 „სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი“ ფსიქოლოგი, ტრენერი 

2009 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ფსიქოლოგი, ტრენერი 

2008 "ვორლდ ვიჟენი“ ფსიქოლოგი 

2007-2008 „ვორლდ ვიჟენი“ ინტერნი, ფსიქოლოგის 

ასისტენტი 

2006 „საქართველოს ბავშვები“ მკვლევარი 

უცხო ენების ცოდნა 

 B1 B2 C 

ინგლისური   ✔
გერმანული -                          - - 

რუსული   ✔
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფლობა 

Microsoft Office 

SPSS for windows 
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