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განათლება 

 
2014  არქეოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, საინჟინრო ფაკულტეტი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სადისერტაციო თემა: „იბერიის 
კულტურული ლანდშაფტები: ნამოსახლართა მოდელები „მცხეთის 
ქვეყანაში” ძვ.წ. პირველ  - ახ.წ. მესამე საუკუნეებში” (Summa Cum Laude).   

 
2010 კურიკულუმის განვითარება, აკადემიური წერა 
 ბილგი უნივერსიტეტი, სტაბული, თურქეთი 
 
1982-87 წარჩინების დიპლომი ისტორიასა და საზოგადოებათმცოდნეობაში 
 ისტორიის ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სადიპლომო ნაშრომი არქეოლოგიაში: „უძველესი ნასახლარები 
მესოპოტამიაში: განვითარების ეტაპები”.  

 
სამუშაო გამოცდილება 

 
2010 - დღემდე  ასისტენტ-პროფესორი 

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო კურსები: 
•   ლანდშაფტის არქეოლოგია 
•   ნამოსახლართა არქეოლოგია 
•   ბაკალავრის სემინარი 
•   კონტაქტები ძველ სამყაროში: მატერიალური კულტურა 
•   არქეოლოგია და GIS 
•   რომი კავკასიაში 

 
2007-08  მრჩეველი კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში 

 კომუნიკაციებისა და საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტი 
AGT (აზერბაიჯანი-თურქეთი-საქართველო) მილსადენების 
პროექტი, BP Exploration (Caspian Sea) LTD – Georgia 

  
2003-07  კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორი  
  გარემოს დაცვის დეპარტამენტი 

AGT (აზერბაიჯანი-თურქეთი-საქართველო) მილსადენების 
პროექტი, BP Exploration (Caspian Sea) LTD – Georgia 
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1997-2003 მდივანი, არქეოლოგიური სამსახური 
 არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი 
 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია  
 
1987-97 ლაბორანტი, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი 
 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია   
 

გრანტები/სტიპენდიები 
 
2017-18 აკადემიური ვიზიტორი,  რეგიონალური კვლევების 

ინტერდისციპლინური სკოლა, სენ ენთონის კოლეჯი, ოქსფორდის 
უნივერსიტეტი, ინგლისი 

 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სტიპენდია 
 
2015-16 მიწვეული მკვლევარი, კლასიკის დეპარტამენტი  

ბერკლის კალიფორნიის უნივერსიტეტი, აშშ 
  ვილიამ ფულბრაიტის სტიპენდია 
 
2015  მიწვეული მკვლევარი, მიჩიგანის უნივერსიტეტი, ენ არბორი, აშშ 
  ვეისერის პროფესიული განვითარების სტიპენდია 
 
2013    მიწვეული პროფესორი, ბოლონიის უნივერსიტეტი, რავენა, იტალია 
  ერაზმუს მუნდუსის აკადემიური პერსონალის გაცვლის გრანტი 
 
2011-13  მიწვეული მკვლევარი, ანთროპოლოგიის დეპარტამენტი 
   ბერკლის კალიფორნიის უნივერსიტეტი, აშშ 

ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ფაკულტეტის განვითარების 
სტიპენდია 

 
2010     მიწვეული მკვლევარი, ფრიბურგის უნივერსიტეტი, შვეიცარია 
  შვეიცარიულ-კავკასიური აკადემიური  ქსელის გრანტი 
 
2009 კვლევითი გრანტი, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის 

კემბრიჯის კოლეჯების მასპინძლობის პროგრამა  
   ჯიზის კოლეჯი, კემბრიჯის უნივერსიტეტი, ინგლისი     
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გამოქვეყნებული ნაშრომები 
 
2014 „იბერიის კულტურული ლანდშაფტები: ნამოსახლართა მოდელები 

„მცხეთის ქვეყანაში” ძვ.წ. პირველ - ახ.წ. მესამე საუკუნეებში”  
 სადოქტორო ნაშრომი (ქართულად, აბსტრაქტი ინგლისურად 
 http://www.iliauni.edu.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=965 
 
სტატიები 
 

“Roman Urbanism in Caucasian Iberia: A New Look at the City of Armazi” 
(ინგლისურად) გადაცემულია დასაბეჭდად 

 
2012   დემეტრაძე, ი., ყიფიანი, გ. 

“Cultural Landscapes of Seusamora in Eastern Georgia” (ინგლისურად) 
Landscape Archaeology between Art and Science  
Amsterdam: Amsterdam University Press 

 
2010 დემეტრაძე, ი., მირცხულავა, გ. 

“Cultural Continuity at Samshvilde” (ინგლისურად და ქართულად)  
კადმოსი No2, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა  

 
2010      დემეტრაძე, ი., მირცხულავა, გ.  

“Pipeline Archaeology in Georgia” (ინგლისურად)  
Antiquity, Project Gallery, online publication, Volume 84, Issue 325 

 
2009   “ბერძნული იმპორტული კერამიკა აწყურიდან” (ქართულად, აბსტრაქტი 
 ინგლისურად), იბერია-კოლხეთი No 5, ოთარ ლორთქიფანიძის 
 არქეოლოგიის ცენტრი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი  
 
2006  დემეტრაძე, ი., მირცხულავა, გ.  

“The BTC Project and Pipeline Archaeology in Georgia” (ინგლისურად) 
Eirene (XLII), Institute for Classical Studies of the Academy of Sciences  
of the Czech Republic 

 
2002   “The Bronze Finger-Rings from Atsquri” (ინგლისურად)  

Ancient West & East, Volume 1, No 2, Leiden Boston: Brill 
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ტექნიკური ანგარიშის რედაქტირება 
 
2007  კომპლექსური ტექნიკური ანგარიში 
  სამშვილდის არქეოლოგიური უბანი IV-209, 77+60 კმ,  
  თეთრიწყაროს რაიონი (ინგლისურად) 

 
2007         კომპლექსური ტექნიკური ანგარიში 
  სხალთის არქეოლოგიური უბანი IV-260, 80 კმ, თეთრიწყაროს რაიონი 
 (ინგლისურად) 
 
2007 კომპლექსური ტექნიკური ანგარიში 
 საფარ-ხარაბას არქეოლოგიური უბანი IV-156, 120 კმ, წალკის რაიონი 

(ინგლისურად) 
 

ლექციები/კონფერენციები/სემინარების ორგანიზება 
 

ისტორია, მემკვიდრეობა, აღქმა 
რუსეთისა და აღმოსავლეთ ევროპის კვლევების საქართველოს შემსწავლელი  
პროგრამის სემინარების სერია, სენ ენთონის კოლეჯი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი 
(ნოემბერი-დეკემბერი 2017) 
 
“Defining Urban Space: Archaeology and Topography of Mtskheta”, კლასიკური და 
ბიზანტიური კვლევების იოანუს ცენტრი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი (ნოემბერი 2017)  
 
“Rome in the Caucasus: New Light on the Roman Impact on Iberian Society, Social and 
Religious Structures”, სენ ენთონის კოლეჯი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი  
(თებერვალი 2017) 
 
“Roman Culture in the Caucasus: What the Romans Brought to Iberia”, კლასიკის 
დეპარტამენტი, ბერკლის კალიფორნიის უნივერსიტეტი (ნოემბერი 2015) 
 
“The City of Armazi: A Pattern of Roman Urbanisation?”, ქელსის არქეოლოგიის 
მუზეუმი, მიჩიგანის უნივერსიტეტი, ენ არბორი (მარტი 2015) 
 
“Roman Settlement Patterns in Eastern Georgia”, SAA (ამერიკის არქეოლოგიური 
საზოგადოება) 78-ე წლიური შეხვედრა, ჰონოლულუ, ჰავაი (აპრილი 2013) 
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“Pipeline Archaeology in Georgia”, გეოგრაფიის დეპარტამენტი, მონტანის 
უნივერსიტეტი, მიზულა (სექტემბერი 2012) 
 
“Settlement Archaeology in Georgia”, სამხრეთ-დასავლეთ და ცენტრალური აზიის 
კვლევის ცენტრი (სექტემბერი 2012) 
 
“Megastructures and Paleolandscapes of Lesser Caucasus”, LAC (ლანდშაფტის 
არქეოლოგიის მეორე კონფერენცია 2012, ბერლინის ფრიი უნივერსიტეტი  
(ივნისი 2012) 
  
“Rethinking Materiality: Urbanized Landscapes of Hellenistic Iberia”, SAA (ამერიკის 
არქეოლოგიური საზოგადოება) 77-ე წლიური შეხვედრა, მემფისი, თენესი  
(აპრილი 2012) 
 
“Cultural Heritage and Management of Cultural Heritage Sites in Georgia”,  
OSI (ღია საზოგადოების ინსტიტუტი) გაზაფხულის კონფერენცია,  
ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა, ვაშინგტონი (აპრილი 2011)  
 
“Cultural Landscapes of Seusamora, East Georgia,” LAC (ლანდშაფტის არქეოლოგიის 
პირველი კონფერენცია 2010) ვრიჟე უნივერსიტეტი, ამსტერდამი (იანვარი 2010) 
 

წევრობა 
 
2011-13  ამერიკის არქეოლოგიური საზოგადოება (SAA) 
2015-16 ამერიკის არქეოლოგიური ინსტიტუტი (AIA) 
 

ენები 
 
 ქართული  მშობლიური 
 ინგლისური  თავისუფლად 
 რუსული  თავისუფლად 
 ესპანური  ძირითადი 
 


