
თამარ დალაქიშვილი

მობილური: 598363324

ელ-ფოსტა tamar.dalakishvili@yahoo.com

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

დაბადების თარიღი: 03.08.1990

განათლება

M.College, საქართველო, 01.2009 - 02.2009
კომპიუტერული ტექნოლოგიები, კომპიუტერული კურსი
კოლეჯი, მიმაგრებული ფაილი

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2007 - 07.2013
ვეტერინარი, სავეტერინარო მედიცინის
მაგისტრთან გათანაბრებული, მიმაგრებული ფაილი

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, საქართველო, 07.2007 - 01.2008
ბორტგამცილებელი, სასწავლო კურსი
უმაღლესი პროფესიული, მიმაგრებული ფაილი

შ.ელიავას სახელობის მე 5 სამუსიკო სასწავლებელი, საქართველო, 01.1996 - 04.2000
მევიოლინე, მუს.
კოლეჯი

სამუშაო გამოცდილება

ბიოუსაფრთხოების სპეციალისტი, გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგის
მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი, 05.2014 - - დღემდე , 400 ლ, (98 თვე
- 8 წელი და 2 თვე)

მოვალეობები: ბიოპრეპარატებთან მუშაობა,სამეცნიერი საქმიანობა ,მიკრობიოლოგიური საქმის
შესრულება, სისხლის შრატში შერეული ინფექციების აღმოჩენა და
სეროლოგიური ექსპრეს-დიაგნოსტიკა.
სამუშაოს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
დეტალებზე ორიენტირებულობა;
გუნდური მუშაობა;
პროგრამაში, მონაცემთა ბაზებთან სწრაფად მუშაობის უნარი

ტურ-მენეჯერი, გეორგიან თრაველს, 01.2013 - 06.2013, 600 ლ, (5 თვე - 0 წელი და 5
თვე)

მოვალეობები: ტურების შედგენა, კლიენტთა მოზიდვა, პარტნიორებთან ურთიერთობა

ტურ-ოპერატორი, აირზენა ჰოლიდეი, 05.2012 - 10.2012, 400 ლ, (5 თვე - 0 წელი და 5
თვე)

მოვალეობები: ტურ-ოპერატორი, ტურების შედგენა, ჯავშნების გაკეთება ყველა სასტუმროზე
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ, მგზავრთა მომსახურება

https://www.hr.gov.ge/files/94929fca-2a7e-4489-9254-43e0e4319922
https://www.hr.gov.ge/files/d96a58c0-f1a5-4b67-b0ea-fbc617b143fd
https://www.hr.gov.ge/files/4ff539d3-bed6-4f51-adea-39ed533fd9c3


გენერალური დირექტორის თანაშემწე, აირზენა, 09.2011 - 05.2012 (8 თვე - 0 წელი და 8
თვე)

მოვალეობები: კომპანიის პრეზიდენტის თამაშემწე. შეხვედრების ორგანიზება, პარტნიორებთან
ურთიერთობა . . .

ბორტგამყოლი, აირზენა, 09.2008 - 09.2011, 700 ლ, (36 თვე - 3 წელი და 0 თვე)

მოვალეობები: დაიშვა ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის მიერ თვითმფრინავ ბოინგ-
737-400-500-700 სრჯ-100-200 საფრენად , ბორტგამყოლის თანამდებობაზე.
მოვალეობა- მგზავრთა უსაფრთხო გადაყვანაზე ზრუნვა, მომსახურება ბიზნეს და
ეკონომ კლასში, საჰერო ეკიპაჯის წევრების მომსახურება, სამედიცინო
დახმარების გაწევა მგზავრებისთვის საჭიროებისამებრ, ყველა ტიპის
თვითმფრინავის აღჭურვილობის , ავარიული გასასვლელების ზედმიწევნით
ცოდნა. საჰაერო ხომალდზე დატვირთული ბარგის აღწარმოების
ზედამხედველობა, სახიფათო ტვირთის გადატანის ზედამხედველობა,
აღწარმოება საჰერო ხოლამდზე, საქართველოს თუ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე,
საჰერო ხომალდზე დატვირთული კვების/სასმელების აღწარმოება. მგზავრთა
კომფორტის შექმნა , მომსახურება

წამოსვლის
მიზეზი:

დაწინაურება

სრული სტაჟი 152 თვე (12 წელი და 8 თვე)

ენები

ქართული (მეტყველება: , წერა: ) ინგლისური (მეტყველება: , წერა: ) რუსული (მეტყველება: ,
წერა: )

კომპიუტერული პროგრამები

Windows (ძალიან კარგი), Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (
კარგი), Internet Explorer (ძალიან კარგი), Microsoft Office PowerPoint (ძალიან კარგი),
Microsoft Office Project (კარგი), Microsoft Office Outlook (კარგი), Windows 7 (ძალიან
კარგი),

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

ემ-კოლეჯი, 01.2009-02.2009
კომპიუტერული პროგრამები, სერტიფიკატი

თავისუფალი უნივერსიტეტი, 09.2007-07.2013
ვეტ-ექიმი, სერტიფიკატი

საავიაციო უნივერსიტეტის ბაზაზე, 05.2007-08.2007
ბორტგამყოლის უნარები,ინგლიური,საავიაციო უშიშროება,პირველადი სამედიცინო
დახმარება,, სერტიფიკატი

მე-5-ე მუსიკალური სკოლა, 09.1997-07.2002
მევიოლინე

https://www.hr.gov.ge/files/576755f9-8027-4341-843c-e6b4dee87e48
https://www.hr.gov.ge/files/07a5e027-97ec-44b8-b607-bc828d5ad9e2
https://www.hr.gov.ge/files/ce25dea2-f96d-4498-9023-ffa373639558


ნაშრომები, პუბლიკაციები

Obtaining Staphylococcal Bacterial and Anatoxin Immunogenes. The XI international
scientific Symposium." International relations in the modern world " 27 February
2021.Tbilisi Georgia p.220-221 ISBN 978 605 74702-1-8 , 02.2021Obtaining
Staphylococcal Bacterial and Anatoxin Immunogenes., , ატვირთული ფაილი

"Obtaining Policlonal Antistaphylococcal hyperimmune serum", 02.2021The XI
international scientific Symposium " International relations in the modern world " 27
February 2021.Tbilisi Georgia p.220-224 ISBN 978 605 74702-1-8, , ატვირთული ფაილი

პროექტები

'' პოლიკლონური იმუნოგლობულინის შემუშავება გართულებული სტაფილოკოკური
ინფექციის სამკურნალოდ'', 01.2019-01.2022,
მონაწილე,შემსრულებელი ლაბორანტი
'' პოლიკლონური იმუნოგლობულინის შემუშავება გართულებული სტაფილოკოკური
ინფექციის სამკურნალოდ'' სტაფილოკოკებით გამოწვეული პათოლოგიების ფონზე
პრობლემურია პაციენტის მკურნალობა გართულებული ინფექციის დროს,ანტიბიოტიკები არ
იძლევიან სასურველ შედეგს ,ახალი ინოვაციური პროდუქტის შემუშავება ხელს შეუწყობს
მაღალეფექტური შედეგის მიღებას.სტაფილოკოკური ტოქსინების და ფერმენტების
გამოყენებით ,მათი განეიტრალება შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამისი ანტისხეულებით.

ტურ -ბიზნეს გეგმა;სავეტერინარო მედიცინა, 09.2013-11.2013,
უნივერსიტეტში წარსადგენად
უნივერსიტეტში ვუხელმძღვანელე 5 კაციან გუნდს და წარვადგინე ბიზნეს გეგმა. რომელიც
მოიცავდა ტურისტული პოტენცალის გაზრდას საქართველოში.

რეკომენდატორები

ლევან მაკარაძე, საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტი,
სამედიცინო ვეტერინარიის დეკანი,
levan.makaradze.9@facebook.com,577112010

სერგო რიგვავა, თბილისი, ბაქტერიოფაგის იმუნოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ლაბორატორიის განყოფიების ხელმძღვანელი,

s.righvava@yahoo.com,593367342

დამატებითი დოკუმენტები

ბორტგამყოლის მოწმობა

https://www.hr.gov.ge/files/9f689f15-3cd7-47ca-97ea-3423c7dc34ba
https://www.hr.gov.ge/files/256b277b-58e4-45f0-95d2-1444837e734d
https://www.hr.gov.ge/files/22eeb263-fafd-4841-8e1c-083777632488


სახიფათო ტვირთის გადატანის და სამედიცინო სერთიფიკატი

სტუდბილეთი

შრომის წიგნაკი

სამედიცინო სერთიფიკატი ,სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის სერთიფიკატი

ბორტგამყოლის მოწმობა

ბორტგამყოლის მოწმობა

ბორტგამყოლის მოწმობა-4

უნივერსიტეტის დიპლომი

კომპიუტერული სერთიფიკატი

სამოტივაციო წერილი
ბატონო , ქალბატონო

მე,თამარ დალაქიშვილი განვიხილავ ამ ვაკანსიაზე ჩემს კანდიდატურას.
ამის უფლებასა და მოტივაციას მე მაძლევს ჩემი შრომითი გამოცდილება , პრაქტიკული
საქმიანობა და წლების განმავლობაში შეძენილი უნარჩვევები . ვსწავლობდი საქართველოს
სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტში -სამედიცინო ვეტერინარიის ფაკულტეტზე ,ვარ
ვეტერინარი ექიმი-მაგისტრი.პროფესიული კუთხით მაქვს მიღებული გადამზადებები-კერძოდ
:საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტის დამამთავრებელი
მაგისტრატურისა და სახელმწიფო დიპლომის დაცვის დროს მაქვს გავლილი რამდენიმე
კვირიანი პრაქტიკები უნივერსიტეტიდან, ესენია:თელეთის სანაშენე მეურნეობა:შპს.ფერმა
’’მარგებელი“ ,გინეკოლოგიური კუთხით: მაქვს პრაკტიკა: პარაზიტოლოგიის კუთხით-
ლაბორატორიული მეთოდების გამოყენებით,კოპროლოგიური გასინჯვით,ასევე გავლილი
მაქვს პრაკტიკა ინფექციური დაავადებების კუთხით. პრაკტიკის ფარგლებში თბილისის
ზოოპარკში ვეცნობოდით ცხოველთა ანოტაციებს,ხდებოდა მათზე დაკვირვება ,მათი ქცევის
შესწავლა. პრაკტიკის მიზანს წარმოადგენდა ცხოველთან მუშაობის პირობების შესწავლა და
ფიქსაციის მეთოდების დაუფლება.
გავლილი მაქვს პრაკტიკა ბაქტერიოლოგიური ინსტიტუტის ბაზაზე,მიკრობიოლოგიური
კვლევების კუთხით სადაც გავეცანი ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიულ მუშაობის წესებს და

https://www.hr.gov.ge/files/f1419cec-b2b4-4e23-96ae-f0276dcea468
https://www.hr.gov.ge/files/0c1b9642-c3b2-4f33-b686-62a1918786a4
https://www.hr.gov.ge/files/db50927f-d3f3-42ad-bbac-93dbcf3b5d44
https://www.hr.gov.ge/files/18aa88e9-bdc3-4dc8-995d-dc012a6ab61e
https://www.hr.gov.ge/files/a3905ad8-1ee6-45e5-8275-2c884c315d6c
https://www.hr.gov.ge/files/59eaddb3-9734-4954-9a19-3ba21944454e
https://www.hr.gov.ge/files/a7188f7d-142e-408b-b45f-825ba9365706
https://www.hr.gov.ge/files/b799fabe-9f95-4d4c-b2c9-20eb7500475a
https://www.hr.gov.ge/files/9e158bfd-eaa1-4f01-9c77-c2eb366183cf


მოხდა ნასწავლი თეორიული მასალის პრაქტიკაში განხორციელება, გავლილი მაქვს
პრაკტიკა ასევე კავკასიის უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ ლაბორატორიულ ცენტრ
’’ეტალონში“,რძის ,საკვების ,წყლისა და სხვადასხვა კომპანიების მიერ შემოტანილი
დაფასოებული მასალის კუთხით.მათში e-coli ბაქტერიების აღმოჩენის ხოლო წყალში
მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების შესწავლის მხრივ.
ვარ ენერგიული , დაკისრებული საქმის ერთგული. სისტემურად ვმუშაობ საკუთარი
კვლიფიკაციის ამაღლებაზე. თქვენს მიერ შემოთავაზებული სამსახური ჩემთვის წარმოადგენს
ჩემი სამსახურებრივი გამოცდილების, უნარ ჩვევების , ცოდნის გამოვლენისა და
რეალიზაციის აქტიურ საშულებას.

ვმუშაობდი საქართველოს ავიაციაში ,ბორტგამცილებლის თანამდებობაზე სადაც მრავალი
გადამზადების გავლის შემდეგ მოვიპვე ის უნარები რაც ცხოვრებაშიც გამომადგება ჩემს
სფეროში მუშაობის დროს.ვიყავი დაშვებული ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის მიერ
საქართველოს ავიახაზების კუთვნილ თვითმფრინავ ბოინგ-737-400-500-700 სრჯ-100-200
საფრენად , ბორტგამყოლის თანამდებობაზე. მოვალეობა- მგზავრთა უსაფრთხო გადაყვანაზე
ზრუნვა, მომსახურება ბიზნეს და ეკონომ კლასში, საჰერო ეკიპაჯის წევრების მომსახურება,
სამედიცინო დახმარების გაწევა მგზავრებისთვის საჭიროებისამებრ, ყველა ტიპის
თვითმფრინავის აღჭურვილობის , ავარიული გასასვლელების ზედმიწევნით ცოდნა. საჰაერო
ხომალდზე დატვირთული ბარგის აღწარმოების ზედამხედველობა, სახიფათო ტვირთის
გადატანის ზედამხედველობა, აღწარმოება საჰერო ხოლამდზე, საქართველოს თუ სხვა
ქვეყნის ტერიტორიაზე, საჰერო ხომალდზე დატვირთული კვების/სასმელების აღწარმოება.
მგზავრთა კომფორტის შექმნა , მომსახურება..
ასევე დაწინაურების შედეგად გადავედი ავიაკომპანია აირზენას გენერალური დირექტორის
თამაშემწედ სადაც შევისწავლე ოფის-მენეჯერის საქმიანობა ,მოვალეობებში შედიოდა
მრავალი შეხვედრის დაგეგმვა,მეილების გამოხმაურება,თარგმნა სხვადასხვა საავიაციო
წერილების ინგლისურ -რუსულ ენებზე.ასევე იმავე ავიაკომპანიაში შევისწალე პროგრამები
რომლებიც ბილეთების გადმოწერას და ჯავშნების გაკეთებას ეხებოდა,Samo,Gabriel-რის
შედეგადაც გადავედი აირზენას ტურისტულ სააგენტოში ტურ-ოპერატორის თანამდებობაზე
სადაც ვასრულებდი ჯავშნებს მსოფლიოს სხვადასხვა მიმართულებით.ასევე კოლექტივთან
ერთად ვაკეთებდით საქართველოს ტურებსაც.

ოჯახის წევრები

დედა, მზია ბოლქვაძე, 06.04.1966, საქართველო, თბილისი, ორთაჭალაპედაგოგი

მამა, გიორგი დალაქიშვილი, 27.06.1964, საქართველო, თბილისი, ორთაჭალაუმუშევარი

და, მარიამი დალაქიშვილი, 24.07.1988, საქართველო, თბილისი, მთაწმინდაუმუშევარი

მეუღლე, ზურაბ ონიანი, 26.04.1990, საქართველო, ლენტეხი, მებაჟე ოფიცერი,

საკონტაქტო ინფორმაცია

მამის სახელი: გიორგი

სქესი: მდედრობითი

მოქალაქეობა: საქართველო

სამხედრო ვალდებულება: არასამხედრო ვალდებული

პირადი ნომერი: 01017039420

სერია: 13IB87675

ფაქტობრივი მისამართი: ორთაჭალა, თბილისი, საქართველო



რეგისტრაციის მისამართი: კრწანისის ქუჩა, თბილისი, საქართველო

სახლის ტელეფონი: 2723426

ვებ-გვერდი: http://www.facebook.


