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საკონტაქტო ინფორმაცია 

 
ირმა ტალახაძე 

დაბადების  თარიღი:  1968 წლის 5 თებერვალი 

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას II კვარტალი, კორპ. 33, ბ.91 

ტელეფონი:            5(77) 599 069;  5 (95) 03 55 61  

ელ.მისამართი:  irmatalakhadze@yahoo.com 

 

განათლება 

 
  

1 1987-1992 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 საქართველოს  ისტორია; ისტორიკოსი, დიპლომირებული  სპეციალისტი 

2 1999 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 ისტორია; ისტორიის  დოქტორი 

 3 2005წ. აპრილი – 2005წ. მაისი თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიდერლანდების ინჰოლანდის უნივერსიტეტი მართვა-

ადმინისტრირება; განათლების ხარისხისა და ადამიანური რესურსების  მართვა 

4 2006წ. მაისი - საქ.  ახალგაზრდული ბანაკების ასოციაცია, ახალგაზრდული ბანაკის  

ლიდერი. ბანაკის  ხელმძღვანელი 

 

 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 
 

1. 1992-1997 კათედრის მასწავლებელი, საქართველოს  ისტორიის  კათედრა,  თსუ  

ახალციხის          ფილიალი 

2. 1998-2000 უფროსი მასწავლებელი, კავკასიის ხალხთა ისტორიის კათედრა

 თბილისის  ს.ს. ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტი 

3. 2005-2007 საქართველოს დიპლომატიური აკადემია, ასოცირებული პროფესორი 

   

4.        2005 – 2011  ასოცირებული პროფესორი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა, 

თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

5.         2011   ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ისტორიის კათედრა, თსუ 
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6. 2008 წლიდან     ექსპერტი, მასწავლებელთა პროგრამული გადამზადება; ისტორიის  

სახელმძღვანელოების გრიფირება, განათლების სამინისტრო 

7. 2008 წლიდან  დღემდე ეროვნული გამოცდების კურატორი; აბიტურიენტთა 

ნაშრომების გამსწორებელ-შემფასებელი, ისტორიის ჯგუფი, გამოცდების 

ეროვნული ცენტრი 

8. 2013 წლიდან დღემდე ასოცირებული პროფესორი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ    

მეცნიერებათა  ფაკულტეტი,  სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 

9.         2016 წლიდან დღემდე „გენდერული თანასწორობის  ორგანიზაცია“, კონსულტანტი 

 
კონფერენციები 

 

 
1 1993 „ვაჰანის ქვაბთა განგების“ შესწავლის ისტორია; თსუ ახალციხის ფილიალი  I 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე 

2 1994 ვანის ქვაბთა მონასტრის პერსონოლოგიისათვის, II რესპუბლიკური  

სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე 

3. 2007 ქართველი კათოლიკეები მესხეთში. საეკლესიო რიტის საკითხი  XIXს-ში; 

 II საერთაშორისო სიმპოზიუმი რელიგიათმცოდნეობაში. სულხან-საბას სახელობის 

კათოლიკური ცენტრი 

4. 2008 „დიდი სჯულის კანონი“ და „ვაჰანის ქვაბთა განგება“;ტბელ აბუსერიძისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ხულო 

5. 2009 ძველი ქართული ტიპიკონები და თანამედროვე სამონასტრო რეგლამენტი

 „დიდაჭარობა“, ხულო, დიდაჭარა 

6. 2009 ვანის ქვაბთა მონასტრის მეპატრონეთა და შემწირველ-მომგებელთა 

ვინაობისათვის; ახალციხის სახელმწიფო ინსტიტუტი 

7. 2011 ვაჰანის ქვაბთა მონასტრის მონაზონ ქალთა სოციალური სტატუსისათვის;

 საერთაშორისო კონფერენცია, ხულო 

8.    2017 „ვაჰანის ქვაბთა განგების“ მინაწერთა შესწავლისა და პუბლიკაციის 

ისტორიისათვის, ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100-წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, თბილისი 

 
გრანტები და სტიპენდიები 

 
აღწერა თარიღები 
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პროფესიული საზოგადოების წევრობა 

 
 

1. 1997 წლიდან დღემდე სამეცნიერო-ისტორიული კრებულის - „მესხეთი“ 

რედკოლეგიის წევრი 

2. 2005 დ. მერკვილაძე,     ასურელი მამები და მეუდაბნოეობა, თბ.,2005  (რეცენზენტი) 

3. 2005 -2007 საქართველოს დიპლომატიური აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს წევრი 

4. 2005-2007   საქართველოს დიპლომატიური აკადემიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრის 

ხელმძღვანელი 

5. 2010 წლიდან სასწავლებლის ლიკვიდაციამდე _ თეუსუ სამართლის ფაკულტეტის 

სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი 

6.  2014 წლიდან სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი. 

სამეცნიერო საბჭოს წევრი 

 
ენობრივი კომპეტენცია 

   
ინგლისური, რუსული, გერმანული 

 
სხვა უნარ-ჩვევები 

 

MS Word   

Power Point  , INTERNET 
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გამოქვეყნებული ნაშრომების სია 

 

1.რუსეთის  იმპერიული  პოლიტიკა  და  მესხი კათოლიკენი. სამეცნიერო კრებული, 

მიძღვნილი მ.ლორთქიფანიძის 85 წლის იუბილესადმი,თბ.2008 

2.„დიდი სჯულის კანონი“ და ქართული  სამონასტრო ტიპიკონი. რესპუბლიკური  

კონფერენციის მასალები, ხულო,2008 

3.მესხეთი - საისტორიო კრებული. ანოტირებული  ბიბლიოგრაფია(I-IX ტომები),თბილისი-

ახალციხე,2008 

4.ძველი ქართული ტიპიკონები და თანამედროვე სამონასტრო რეგლამენტი, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის  „დიდაჭარობა“ მასალები, ხულო, 2009 

5.ვანის  ქვაბთა  მონასტრის მეპატრონეთა და  შემწირველ-მომგებელთა  ვინაობისათვის, 

კონფერენციის მასალები,ახალციხე,2009 

6.ვაჰანის  ქვაბთა განგება (ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი  გამოკვლევა), თბ.2009 

(მონოგრაფია) 

7.მოგზაურობა  საქართველოში (საქართველოს ისტორია საზღვარგარეთ მცხოვრებ 

ქართველთა საკვირაო სკოლის მოსწავლეებისათვის),წიგნი I, თბ.2011(სახელმძღვანელო) 

8.წერილები  საქართველოდან (საქართველოს ისტორია საზღვარგარეთ მცხოვრებ 

ქართველთა საკვირაო სკოლის მოსწავლეებისათვის),წიგნი II, თბ.2011(სახელმძღვანელო) 

9.ვანის  ქვაბთა მონასტრის „მწიგნობარ “ ქალთა სოციალური სტატუსისათვის, თსუ  

ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის 

შრომები,V, თბ.2012 

10.  ვაჰანის ქვაბთა განგების მინაწერების შესწავლისა და პუბლიკაციის ისტორიისათვის 

(გადაცემულია დასაბეჭდად, თსუ  ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები),2014 

11. ვაჰანის ქვაბთა  განგების ერთი მინაწერის გამო (გადაცემულია დასაბეჭდად, თსუ  

ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის 

შრომები),2014 

12. ვაჰანის ქვაბთა განგების მინაწერები (მონოგრაფია; მზადდება გამოსაცემად)  
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გამოქვეყნებული ნაშრომები 

 

 

N სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 

 

წიგნები 

      

      

      

      

სტატიები 

      

      

      

თარგმანები 
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