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პერსონალური მონაცემები (CV) 

გვარი ლორთქიფანიძე სახელი ვაჟა 

მისამართი (სამსა-

ხურის, ბინის) 

თბილისი, ლარსის   

ქ. №5 

დაბადების თარიღი 

და ადგილი 

თბილისი, 29 ნოემბერი, 

1949 წელი. 

მოქალაქეობა საქართველოს ტელეფონები 599 54 09 59 

ელ. ფოსტა Ikhomeriki@hotmail.com      

 

3. განათლება 

განათლება სასწავლებლის დასახელება სწავლის დრო 

საშუალო თბილისის 29-ე საშ. სკოლა 1956-66 

უმაღლესი თბილისის სახ. უნივერსიტეტი 1968-73 

ასპირანტურა, დოქტორანტურა ასპირანტურა. თსუ 1975-78 

 

4. ენების ცოდნა 

უცხო ენის დასახელება ფლობის დონე (თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით) 

რუსული თავისუფლად 

ინგლისური საშუალოდ 

 

5. სამეცნიერო ან აკადემიური ხარისხი და წოდება 

 თემის დასახელება მინიჭების თარიღი 

საკანდიდატო დისერტაცია 
სამცხე-ჯავახეთის დემოგრაფიული 

განვითარების პრობლემები 
1993 წ. დეკემბერი 

სადოქტორო  დისერტაცია 
ისტორიული მესხეთის დემოგრაფიული 

განვითარების პრობლემები 
1998 წ. ივნისი 

აკადემიური დოქტორი   

პროფესორი 
პროფესორის სამეცნიერო-პედაგოგიური 

წოდება 
2002 წ. 

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი   

აკადემიის ნამდვილი წევრი დემოგრაფიის დარგში 2018 წ. დეკემბერი 

საქართველოს მეცნიერებათა  

     ეროვნული აკადემია 

ფოტო 
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6. სამსახურებრივი გამოცდილება 

თარიღი დაწესებულების  დასახელება თანამდებობა 

2014-დღემდე 
თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის პროფესორი 

2007-2014 
გრ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტე-

ტი 
სრული პროფესორი 

2014-2018 საპატრიარქოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 

2010-2014 საპატრიარქოს უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი 

2001-2004 
საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის წევრი, პოლიტიკური ფრაქცის 

თავმჯდომარე 

2000-2006 
თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

დემოგრაფიის კათედრის დამაარსებელი და კა-

თედრის გამგე 

1999-2000 
თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

დემოგრაფიული კვლევის სამეცნიერო-სასწავლო 

ლაბორატორიის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი 

1998-2000 
საქართველოს მთავრობა საქართველოს პრემიერ მინისტრი (სახელმწიფო 

მინისტრი) 

1995-1998 საქართველოს საელჩო რუსეთში საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი 

1995-1998 საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის წევრი 

1992-1995 
საქართველოს სახელმწიფოს 

მეთაურის აპარატი 
აპარატის ხელმძღვანელი 

1992-1992 
საქართველოს სახელმწიფო 

საბჭო 

მთავარი სახელმწიფო მრჩეველი განათლებისა და 

მეცნიერების დარგში 

1991-1996 

საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის დემოგრაფიისა და 

სოციოლოგიური კვლევის ინს-

ტიტუტი 

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

1990-1991 

საქართველოს ჯანმრთელობის 

დაცვისა და სოციალური უზ-

რუნველყოფის  სამინისტრო 

მინისტრის პირველი მოადგილე სოციალური უზ-

რუნველყოფის დარგში 

1989-1990 საქართველოს მთავრობა მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე 

1983-1986 
საქართველოს კომკავშირის ცენ-

ტრალური კომიტეტი 
პირველი მდივანი 

1972-1973 

თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის გამოყენებითი მა-

თემატიკის ინსტიტუტი 

მეცნიერ-თანამშრომელი 
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6.1. პედაგოგიური მოღვაწეობა 

თარიღი დაწესებულების  დასახელება თანამდებობა 

1994-95 
თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
მოწვეული დოცენტი 

1999-2000 
თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

დემოგრაფიის სამეცნიერო-სასწავლო 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი 

2000-2006 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

დემოგრაფიის კათედრის გამგე. დემოგრაფიაში 

სამაგისტრო პროგრამის ავტორი და 

ხელმძღვანელი 

2007-2014 
გრ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტე-

ტი 

სრული პროფესორი 

2010-2014 

საპატრიარქოს უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი. სამაგისტრო პროგრამის – 

„კავკასიის ისტორიული დემოგრაფია“ – ავტორი 

და ხელმძღვანელი 

2014-2018 

საპატრიარქოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი. 2016 წლიდან დღემდე, 

საბაკალვრო პროგრამის „დემოგრაფია, 

სოციოლოგია“ – ავტორი და ხელმძღვანელი 

2014-დღემდე 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

პროფესორი, დემოგრაფიის სამაგისტრო და 

სადოქტორო პროგრამების ავტორი და 

ხელმძღვანელი 

 

6.2. საზღვარგარეთ საქმიანობა 

საქმიანობის ფორმა თარიღი ადგილი და დაწესებულება 

ლექციების კურსის წაკითხვა 

უცხოეთის უმაღლეს 

სასწავლებლებში 

  

ხანგრძლივი მივლინება კვლევით 

დაწესებულებებში 

  

სხვა   

 

7. სამეცნიერო ინტერესების სფერო 

 

დემოგრაფია. რეგიონალური დემოგრაფიის პრობლემები. ისტორიული დემოგრაფიის პრობლემები.  

დემოპოლიტოლოგიური პრობლემების კვლევა. დემოსოციოლოგიური პრობლემების კვლევა. 
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8. პუბლიკაციები (საერთო რაოდენობა, ციტირების ინდექსის მითითებით (რაოდენობა)) – 70-ზე 

მეტი 

 

8.1. მონოგრაფიები – 7 მონოგრაფია 

წლები  

1994 
„სამცხე-ჯავახეთი. დემოგრაფიული განვითარების პრობლემები” (გამოიცა ცალკე 

წიგნად 1994 წელს. მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა). 

1998 
„ისტორიული მესხეთი. დემოგრაფიული განვითარების პრობლემები” (გამოიცა 

ცალკე წიგნად 1998 წელს. მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა). 

2007 
„ერი ერმა უნდა გადაარჩინოს“, ა. თოთაძის თანაავტორობით  (გამოიცა ცალკე წიგნად 

2007 წელს.  

2009 „The polulation of the Caucasus”. New-York, 2009; ა. თოთაძის თანაავტორობით.   

2014 
„საქართველოს დემოგრაფიული განვითარება. ისტორია, დღევანდელობა, პერსპექტი-

ვები”. საქართველო – ჩვენი ფასეულობები. გამომცემლობა „კვირის პალიტრა”. 

2015 

„საქართველოს ადამიანური რესურსები“. საქართველოს ბუნებრივი რესურსები. 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომები. II ტომი. ლ. ჩიქავასთან და ა. სახვაძესთან 

თანაავტორობით. 

2018 
„დემოლოგია“. გამოიცა ცალკე წიგნად. მეცნიერებათა აკადემიისა და გაამომცემლობა 

„საჩინოს“ გამოცემა. 

 

8.2. ძირითადი სამეცნიერო სტატიები (არაუმეტეს 50-ისა) 

წლები  

2018 
„იმიგრაციები საქართველოში. ისტორიული მიმოხილვა და დღევანდელობა“. სამეცნიერო 

სტატია საქართველოს ენციკლოპედიისათვის. 

2017 

„საქართველოს დემოგრაფიული განვითარება გლობალურ კონტექსტში: გამოწვევები, 

გადაჭრის გზები.“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თსუ და ქუთაისის 

სახ. უნივერსიტეტი.  

2016 
„საქართველოს დემოგრაფიული განვითარება და დემოგრაფიული უსაფრთხოება“. 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. ტ.10, №1.  

2016 
„საქართველოს დემოგრაფიული უსაფრთხოების პრობლემები“. საქართველოს საპატრიარქოს 

ქართული უნივერსიტეტის შრომები. 

2015 

„კავკასიის მოსახლეობის რაოდენობა და ეროვნული სტრუქტურა XX საუკუნესა და XXI 

საუკუნის დასაწყისში“. საქართველოს საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომების კრებული. 

2015 
„კავკასიის მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა XX საუკუნესა და XXI საუკუნის დასაწყისში“. 

საქართველოს საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის შრომები. 

2012 
„ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტები კავკასიაში (კონფლიქტების ანატომია)”. საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. №1. 

2011 
„მსოფლიოს დემოგრაფიული პროცესები და პრობლემები”. ქართული დიპლომატია. წელიწ-

დეული. თბილისი. 

2009 „კავკასიის მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა XXI საუკუნის დასაწყისში“. საქართველოს 
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ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები. VII ტომი. 

2008 

„კავკასიის მოსახლეობის რაოდენობა XX საუკუნეში“. რუსთაველის ფონდი, ეკონომიკურ ურ-

თიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია. შრომების 

კრებული. ა. თოთაძესთან ერთად. 

2004 
„ტყვეთა ვაჭრობით გამოწვეული დემოგრაფიული დანაკარგები საქართველოში”. სამეცნიერო 

ჟურნალი „დემოგრაფია”.   

2004 
„სანიტარული და ჰიგიენური მდგომარეობის გავლენა მოსახლეობის დემოგრაფიულ განვი-

თარებაზე”. სამეცნიერო ჟურნალი „დემოგრაფია”.  №1. 

2004 
„ქართული დემოგრაფიული ტერმინოლოგიის სრულყოფისათვის”. სამეცნიერო ჟურნალი 

„დემოგრაფია”, №3. 

2000 „მიგრაციული პროცესები პოსტსაბჭოთა სივრცეში”. ჟურნალი  „დემოგრაფია”, №1. 

1999 
„თანამედროვე დემოგრაფიული სიტუაცია და რეგიონალური თავისებურებები”. სამეცნიერო 

ჟურნალი „დემოგრაფია”, №1. 

 

8.3. სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური 

ლიტერატურა და საშუალებები 

 

წლები  

2001 „დემოგრაფია“. ვლ. ბორისოვი. სახელმძღვანელო. ქართულად თარგმანისა და საქართველოს 

მოსახლეობის შესახებ ვრცელი კომენტარების სამეცნიერო რედაქტორი. 

2002-03 „დემოგრაფიული ეტიუდები“. I-II ტომი. ა. სახვაძე. სამეცნიერო რედაქტორი. 

2001-02 თ. მალთუსი. გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ. ქართული თარგმანისა და 

გამოცემის სამეცნიერო რედაქტორი. 

2007 „ერი ერმა უნდა გადაარჩინოს“. დამხმარე წიგნი სტუდენტებისათვის. ა. თოთაძესთან ერთად. 

2008 ლ. ჩიქავა. „დემოლოგია და მისი კანონთა სისტემა“. დამხმარე სახელმძღვანელო 

სტუდენტებისათვის. სამეცნიერო რედაქტორი. 

2018 „საქართველოს საზოგადოებრივი გეოგრაფია“. სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის. 

თანაავტორი. 

2018 ვ. ლორთქიფანიძე.  „დემოლოგია“. დამხმარე წიგნი სტუდენტებისათვის. 

 

8.4. ელექტრონული პუბლიკაციები 

წლები სათაური წყაროს მისამართი 

   

   

 

8.5. სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში... მონაწილეობა (ბოლო ათი წლის) 

წლები სათაური ღონისძიების დასახელება 

2008 

რუსთაველის ფონდი, 

ეკონომიკურ ურთიერთობათა 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

საერთაშორისო კონფერენცია. 

2012 
აფხაზეთის დემოგრაფიული 

განვითარების პრობლემები და 
საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი 
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პერსპექტივები. 

2015 
საქართველოს საპატრიარქოს 

სამეცნიერო კონფერენცია. 
სამეცნიერო კონფერენცია. 

2016 
საქართველოს საპატრიარქოს 

სამეცნიერო კონფერენცია. 
სამეცნიერო კონფერენცია. 

2017 

თბილისი სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის და ქუთაისის 

სახ. უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო კონფერენცია. 

საერთაშორისო კონფერენცია. 

 

9. საორგანიზაციო საქმიანობა (კონგრესებისა და კონფერენციების მოწყობა, რედაქტორობა) 

წლები დასახელება 

  

  

 

10. გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები) 

წლები დასახელება 

  

  

 

11. საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო გრანტები 

წლები დასახელება 

  

  

 

12. სამეცნიერო-კომერციული საქმიანობა, რეალიზებული პროექტები, დანერგვა 

წლები დასახელება 

  

  

 

13. სხვა საქმიანობა 

 დასახელება წლები  

დისერტაციების და სამაგისტრო 

(საკვალიფიკაციო) ნაშრომების 

ხელმძღვანელობა 

9 სადოქტოროსა და 30-ზე მეტი სამაგისტრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელი 
 

საერთაშორისო, სახელმწიფო და 

რეგიონულ პროგრამებში და 

პროექტებში მონაწილეობა 
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14. ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები 

თარიღი ჯილდოს, პრემიის, საპატიო წოდების დასახელება 

  

 

15. ოჯახური მდგომარეობა 

მეუღლე, ორი შვილი, ორი შვილიშვილი 

 


