ბიოგრაფია

პირადი ინფორმაცია
სახელი, გვარი
დაბადების თარიღი
საკონტაქტო ინფორმაცია

დარეჯან ქობელაშვილი
14. 08.1964
ტელ.:
მობ.: 895 14 49 45;
ელ. ფოსტა: darejan_qobelashvili@iliauni.edu.ge

განათლება და
პროფესიული ტრენინგი
• თარიღი
• ორგანიზაციის ტიპი და
დასახელება

01.02.14-01.03.14 (თბილისი)
საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო
საზოგადოების განვითარება საქართველოში (G-PAC)

• ფაკულტეტი/ტრენინგი/
კურსი
• კვალიფიკაცია

რაოდენობრივ მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზი
კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით
სერთიფიკატი

• თარიღი
• ორგანიზაციის ტიპი და
დასახელება

27/06/2013 - 01/07/2013 (Tbilisi)
The Intrenational Olimpic Committee
London, Great Britain
International Conference Project
Sport Medicine Course

• ფაკულტეტი/ტრენინგი/
კურსი
• კვალიფიკაცია
• თარიღი
• ორგანიზაციის ტიპი და
დასახელება
• ფაკულტეტი/ტრენინგი/
კურსი
• კვალიფიკაცია

• თარიღი
• ორგანიზაციის ტიპი და
დასახელება

Certificate
24/11/2011 - 28/11/2011 (UK; Ukraine)
Intrenational Academy of Sciences and Higher Education,
London, Great Britain
International Conference Project
Actual Problems and Modern Trends of development of psychology and
pedagogics
Certificate, 2011-11-30

17-19 October 2011
Georgian National Olimpic Committee, IOC Olimpic Solidarity

• ფაკულტეტი/ტრენინგი/
კურსი
• კვალიფიკაცია

• თარიღი

• ორგანიზაციის ტიპი და
დასახელება
• ფაკულტეტი/ტრენინგი/
კურსი
• კვალიფიკაცია

• თარიღი
• ორგანიზაციის ტიპი და
დასახელება
• ფაკულტეტი/ტრენინგი/
კურსი
• კვალიფიკაცია
• თარიღი
• ორგანიზაციის ტიპი და
დასახელება
• ფაკულტეტი/ტრენინგი/
კურსი
• კვალიფიკაცია

Sport, Education & Culture for Youth Development
Certificate

3/6/2011-5/6/2011, თბილისი
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი,
ოლიმპიური სოლიდარობა,
ფიზიკური მზადების, გამძლეობის, ტესტირების და სპორტული
კვების აქტუალური საკითხები ქართულ სპორტში
სერთიფიკატი

03/2008 -15/2008 , Batumi
EUROPE WORLD ARCHERY
Held prior to European junior cup 2 leg Batumi
Certificate
04/2007 -05/2007 , Antalia
FITA
National Level Judging Course
Certificate

• თარიღი
• ორგანიზაციის ტიპი და
დასახელება
• ფაკულტეტი/ტრენინგი/
კურსი
• კვალიფიკაცია

03/ 2005
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ბერიტაშვილის
სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

• თარიღი
• ორგანიზაციის ტიპი და
დასახელება
• ფაკულტეტი/ტრენინგი/
კურსი
• კვალიფიკაცია

03/ 2005 – 05/2005
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და
კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროგრამა

• თარიღი
• ორგანიზაციის ტიპი და
დასახელება
• ფაკულტეტი/ტრენინგი/

09/1988– 07/1991
საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი

# -004486

სერთიფიკატი

ასპირანტურის განყოფილება

კურსი
• კვალიფიკაცია

ასპირანტი

• თარიღი
• ორგანიზაციის ტიპი და
დასახელება
• ფაკულტეტი/ტრენინგი/
კურსი
• კვალიფიკაცია

09/1984 – 06/1988
საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი

• თარიღი
• ორგანიზაციის ტიპი და
დასახელება
• ფაკულტეტი/ტრენინგი/
კურსი
• კვალიფიკაცია

09/1979 – 07/1982
ჯანმრთელობის სამინისტროს თბილისის მეორე სამედიცინო
სასწავლებელი
მედდა

ფიზიკური კულტურა და სპორტი
HB - #067178
წარჩინების დიპლომი

ДТ- I # 825122
წარჩინების დიპლომი

სამუშაო გამოცდილება
• თარიღი
• დამსაქმებელი

02/2013 – დღემდე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბიზნესის სკოლის დეკანის მოადგილე

• თანამდებობა
• თარიღი
• დამსაქმებელი

06/2010 – 02/2013
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სპორტის ფაკულტეტის დეკანი

• თანამდებობა

• თარიღი
• დამსაქმებელი

11/2011 - 02/2013
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დეკანთა საბჭოს წევრი;

• თანამდებობა

• თარიღი
• დამსაქმებელი

03/2010 – 06/2010
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სპორტის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი

• თანამდებობა
• თარიღი
• დამსაქმებელი

• თანამდებობა
• თარიღი

03/2010 -დღემდე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი
01/2010 – 01/2015

• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სპორტის ფაკულტეტის ცენტრის “სპორტის აკადემია“
დირექტორი

• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

11/2009 – 01/2010
ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სპორტის მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი

• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

10/2007 – 07/2009
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,
ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის
ფიზიოლოგიის დეპარტამენტი
მოწვეული მასწავლებელი

• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

10/2006 – 08/2007
ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია
აკადემიის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი

• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

01/ 2006 – 08/2007
ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია
ფიზიოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი

• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

06/1999 - 01/ 2006
საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი
ფიზიოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

04/1990 – 06/1999
საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი
ფიზიოლოგიისა და ბიოქიმიის კათედრის ლაბორანტი

• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

11/1987 – 04/1990
საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი
ფიზიოლოგიისა და ბიოქიმიის კათედრის პრეპარატორი

• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

08/82 – 09/87
ქ. თბილისის მე-5 საავადმყოფო
კარდიოლოგიური განყოფილების მედდა, სამკურნალო
ფიზკულტურის ინსტრუქტორი

სხვა აქტივობები
1979

1979-1983
1979 – 1981

1980, 1981, 1982 წწ.

სპორტული ბიოგრაფია
 საბჭოთა კავშირის სპორტის ოსტატი მშვილდოსნობაში,
Удостоверение # 157867, Комитет по физической культуре и спорту при
совете
министров СССР;
 საქართველოს ნაკრები გუნდის წევრი
.
 სპორტსაზოგადოება „ქარიშხალას“ საბჭოთა კავშირის ნაკრები
გუნდის წევრი
 საქართველოს ჩემპიონი და თასის მფლობელი

1979

2002- 2004
2003-2006

2006

2012 -2014

 საკავშირო სპორტსაზოგადოება „ქარიშხალას “ ჩემპიონი
 საქართველოს ხუთგზის რეკორდსმენი
 მშვილდოსანთა ეროვნული ფედერაციის სარევიზიო კომისიის
თავმჯდომარე
 მშვილდოსანთა ეროვნული ფედერაციის მსაჯთა კოლეგიის
თავმჯდომარე
 ეროვნული კატეგორიის მსაჯი



მშვილდოსნობის ფედერაციის გამგეობის წევრი

სხვა აქტივობები

საქართველოს
ნაციონალური
სამეცნიერო
ანალიტიკური ფედერაცია

სექციის ”სასპორტო განათლება” ხელმძღვანელი

http://gisap.eu/ru/node/736
2

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო,
02/2020 – 04-2010,
მინისტრის ბრძ. №69

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში
ფიზიკური და სასპორტო განათლების სტარტეგიის შემუშავების
კომისიის წევრი

ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სპორტის
ფაკულტეტი

2010-2011, 2011-2012 ს/ წ
ერთიანი ეროვნული გამოცდების სპორტული ტურის საორგანიზაციო
კომისიის თავმჯდომარე

საქართველოს
პარლამენტის სპორტისა
და ახალგაზრდობის
კომიტეტის
ექსპერტთა საბჭო,
2010 -2011.

საქართველოში ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლებისა და
სპორტში მათი მასობრივად ჩაბმის ეროვნული სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის შემუშავების განათლების ექსპერტი

განათლების ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრი,
საქართველოს
ტურიზმის ეროვნული
სააგენტო
2011
საქართველოს პირველი
ლედის „ცხოვრების
ჯანსაღი წესის
ინიციატივა“,
საქართველოს
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობისა და
განათლების ფონდი,

სამთო და საფეხმავლო გამყოლის პროფესიული სტანდარტების
შემუშავების ჯგუფის ექსპერტი

პროექტის -”ცხოვრების ჯანსაღი წესის ინიციატივა” - ფიზიკური
აქტივობის მიმართულების ექსპერტი

2011 წელი

პროფესიული
განვითარების
პროექტებში
მონაწილეობა
ჟურნალისტების
ტრენინგი
თბილისი
2011

პროექტი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის საინფორმაციო,
საგანმანათლებლო და საკომუნიკაციო მომსახურება ფიზიკური
აქტივობისა და ზოგადი ჰიგიენის პროპაგანდირებისათვის
საქართველოში

ეროვნული სასწავლო
გეგმებისა და შეფასების
ცენტრი, 2010

ფიზიკური განათლებისა და სპორტის კონცეფცია

ეროვნული სასწავლო
გეგმებისა და შეფასების
ცენტრი, 2010

ეროვნული სასწავლო გეგმა - საგნობრივი პროგრამა ფიზიკურ
აღზრდაში

ეროვნული სასწავლო
გეგმებისა და შეფასების
ცენტრი, 2010

სპორტის გზამკვლევი

პუბლიკაციები

1. საქ. სახ. ფიზ. აღზრ. და
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