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პირადი ინფორმაცია: 

სახელი, გვარი: გურამ ყიფიანი 

დაბადების თარიღი: 18 მარტი, 1950 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

                                             ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; 0162 თბილისი, საქართველო 

                                             მობილური 599 159 530 

 guram_kipiani@iliauni.edu.ge 

განათლება/პროფესიული ტრენინგი:  

2001  - კაიროს უნივერსიტეტი, ეგვიპტე. არქეოლოგიის ფაკულტეტი: არქეოლოგია,                  

სამუზეუმო საქმე, არქიტექტურულ ძეგლთა კონსერვაცია (სერტიფიკატი) 

1994 - არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.  

სადოქტორო დისერტაცია არქეოლოგიის სპეციალობით: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი 

1983 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის 

ინსტიტუტი. საკანდიდატო დისერტაცია არქეოლოგიის სპეციალობით: ისტორიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი 

1967-1972 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, არქიტექტურის ფაკულტეტი, 

სპეციალობით: არქიტექტორი  

სამუშაო გამოცდილება:  

2015 - ბათუმის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლექტორი (მოწვევით) 

2014 - დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლექტორი (მოწვევით) 

1998 - 2009 - მცხეთის არქეოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, დირექტორის მოადგილე  
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2007 - დღემდე - ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი 

1992 - 1997 - შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი,  

საქართველოს კულტურის სამინისტრო, დირექტორის მოადგილე 

1973 - 1992 - არქეოლოგიის კვლევის ცენტრი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 

არქიტექტორი, მეცნიერ თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი  

სიმპოზიუმები და სემინარები:  

2017 28-30 ოქტომბერი - სემიოტიკის მე-8 სამეცნიერო კონფერენცია - ,,ჩამხუსისა და 

მუხრანისის ტეტრაკონქები. 

2016 - სემიოტიკის მე-7 სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ღვთაებრივი ტრიადები, კოსმოგრამა და 

არქიტექტურა“. 

2015 31 ოქტომბერი - სემიოტიკის მე-6 სამეცნიერო კონფერენცია - ,,ქალაქის სემიოტიკა და 

სემიოტიკა ქალაქში“ : ,,ქალაქი Σούριον”-ი (წიგნის პრეზენტაცია). 

2014  24-26 ოქტომბერი - საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები 

ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II”. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.  მოხსენების თემა: ,,ეცერის 

ელინისტური ხანის სიმაგრე და სვანეთის მიკრო-ურბანული სისტემები”. ბათუმი. 

2014   17-18 ოქტომბერი - სემიოტიკის მე-5 სამეცნიერო კონფერენცია: სამყარო მეტაფორებში 

და მეტაფორების სამყარო. მოხსენების თემა: ,,ჰარმონიის მეტაფორა - მცხეთის ჯვრის 

ტაძარი”. თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2014    15 სექტემბერი - მეცნიერებათა აკადემია. ანდრია აფაქიძის 100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი კონფერენცია. მოხსენების თემა: ,,არმაზციხის ექვსაბსიდიანი ტაძრის 

რეკონსტრუქციის პრობლემები”. 

2014 საერთაშორისო კონფერენცია ,,ბიზანტინოლოგია საქართველოში -3“. მოხსენების თემა: 

,,მცხეთის ჯვრის ტაძარი. მოცემულობა და სტრუქტურა. თბილისი-ბათუმი.  



2012 - ,,სვანეთის არქიტექტურული არქაიკა“ - ეთნოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია, 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ,,არქაული ელემენტები საქართველოს მთის ეთნო 

კულტურაში“.    

2012 - ,,ქვის თაღოვანი ხიდები“ - ტაო-კლარჯეთისადი მიძღვნილი საერთაშორისო 

კონფერენცია II. 

2013 - ,,ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების წინაპირობები და საწყისები“ - 

ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 3, თბილისი-ბათუმი, საქართველო. 

2011 - ,,შავშეთის საეკლესიო ნაგებობანი (საზგირეთის ეკლესია) - ჩვენი სულიერების 

ბალავარი, სამეცნიერო კონფერენცია III. 

2010 - ,,ბოლნისის სიონი“  (ფარნევან და აზარუხტის წარწერა) - ჩვენი სულიერების 

ბალავარი, სამეცნიერო კონფერენცია II. 

2009 - ,,მოწესრიგებული ქაოსი“ ქართულ არქიტექტურაში - სემიოტიკის სამეცნიერო 

კონფერენცია. 

2009 - ,,ქალაქ სარაკეს ლოკალიზაციისათვის“ - ჯურხა ნადირაძისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია, თბილისი. 

2009 - ,,მცხეთის არაგვის კარი, ანტიოქია, სტეფანეწმინდა“ - დავით ხახუტაიშვილისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი. 

2009 - ,,მეფე მირიანის ბაზილიკა“  - ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 2, საერთაშორისო 

კონფერენცია, ბათუმი. 

2009 - East Anatolian and Caucasian Bronze Age Cultures, Sarikamish, Turkey. 

2008 - ,,Cult Architectural Thematics in Human Belongings” - Varna International Conference, 

Varna, Bulgaria. 

2001-2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, ,,ქართული 

არქიტექტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები“, თბილისი, საქართველო. 

2000-2005 - საერთაშორისო სიმპოზიუმი - ქრისტიანობა, წარსული, აწმყო, მომავალი. 

თბილისი, საქართველო. 

1997-2005 - არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენციები, თბილისი, 

საქართველო. 

1999-2005 - საერთაშორისო კონფერენცია - ქრისტიანული არქეოლოგია, თბილისი, 

საქართველო. 



2001-2004 - საერთაშორისო კონფერენცია - არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. 

თბილისი, საქართველო, ბაქო, აზერბაიჯანი, ეჩმიაძინი, სომხეთი, ვლადიკავკაზი, რუსეთი. 

1999-2000 - საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,იბერია და აქემენიდური სამყარო“. 

სხვა აქტივობები და წევრობა: 

სამეცნიერო საბჭოს წევრობა: 

2001-2004 - ძეგლთა დაცვის მთვარი დეპარტამენტის მეთოდოლოგიური საბჭოს წევრი. 

1998-2003 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საატესტაციო საბჭოს წევრი. 

1997-2001 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

სახელმწიფო კომისიის წევრი. 

1992 - 2003  -  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კომისიის წევრი.                             

კავკასიოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი. 

 

სამეცნიერო ჟურნალების რედაქტორი: 

,,საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისა და არქეოლოგიის საკითხები“ - ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი. 

,,ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები“ - საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, თბილისი. 

ჟურნალების რედკოლეგიის წევრი: 

,,კავკასიის მაცნე“, თბილისი. 

სამეცნიერო შრომების კრებული - თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 

,,ხელოვნებათმცოდნეობა“, თბილისი. 

არქეოლოგიური ჟურნალი - საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, თბილისი 

,,გონიო-აფსაროსი“, ბათუმი. 

,,კადმოსი“, თბილისი. 

 

გრანტები: 

2015 - ძეგლთა დაცვის სააგენტო: ,,ციხესულორის არქეოლოგიური ექსპედიცია”. 



2014 - ძეგლთა დაცვის სააგენტო: სადაზვევრო არქეოლოგიური კვლევა-ძიება სოფ. 

როდინაულში. 

2014 -  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფინანსება:  ,,ციხესულორის არქეოლოგიური 

ექსპედიცია”. 

2013 - ძეგლთა დაცვის სააგენტო: ,,ციხესულორის არქეოლოგიური ექსპედიცია”. 

2012 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა გრანტი ,,ციხესულორის არქეოლოგიური 

ექსპედიცია“. 

2011- შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ,,საზღვაგარეთ არსებული 

ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევა (ისტორიული 

ჭანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში დაცული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლები). 

2009 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. იმერხევის 

არქიტექტურული ძეგლების შესწავლა. 

2007 - არმაზციხის ექვსაბსიდიანი ტაძრის კონსერვაციის კონცეფცია და პროექტი, 

კულტურული მემკვიდრეობის ფონდი. 

2006 - უფლისციხის არქეოლოგიურ-არქიტექტურული მუზეუმი, სამეცნიერო კონცეფცია და 

ექსპოზიცია (პროექტისა და კონცეფციის ავტორი) კულტურული მემკვიდრეობის ფონდი. 

 

სტიპენდიები: 

1992 - კარლსრუეს უნივერსიტეტი, მოხსენება ,,საქართველოს კლდოვანი არქიტექტურა“. 

1992 - გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტი, ბერლინი, მოხსენებათა ციკლი ,,ანტიკური 

ხანის კლდოვანი არქიტექტურის შესწავლის პრობლემები“. 

1990 - გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტი ათენში, მოხსენება ,,ელინისტური კაპიტელები 

საქართველოდან“. 

 

კვლევები: 
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