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სალომე ემუხვარი 

 

 
 განათლება 

 

სწავლების 

პერიოდი 

სასწავლო 

დაწესებულება 
ფაკულტეტი სპეციალობა 

მინიჭებული 

ხარისხი/კვალიფიკაცია/დოკუმენტი 

 

2005 - 2010 
ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მეცნიერებათა 

და ხელოვნების 

ფაკულტეტი 

გამოყენებითი 

ფსიქოლოგია 
ბაკალავრი 

 

 

2010 - 2021 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სიციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

ფსიქოლოგია მაგისტრი 

 

 

12.2018 
უსაფრთხოების 

აკადემია 
- 

სახანძრო უსაფრთხოება და 

ევაკუაციის მართვა 
სერტიფიკატი 

 

 

12.2018 
ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბავშვთა 

განვითარების 

ინსტიტუტი 

ფსიქოლოგია  სქესობრივი 

აღზრდა 
სერტიფიკატი  

9.2019 
შპს “Medlearners 

Consulting Firm” 
- „ტრენერთა ტრენინგი“ სერტიფიკატი  

10.2019 

შრომის 

უსაფრთხოების, 

ჯანმრთელობისა და 

გარემოს დაცვის 

ასოციაცია 

- 

“შრომის უსაფრთხოების 
სპეციალისტის 

მოსამზადებელი 
აკრედიტებული პროგრამა” 

სერტიფიკატი  

10.2019 

შრომის 

უსაფრთხოების, 

ჯანმრთელობისა და 

გარემოს დაცვის 

ასოციაცია 

- 
“პირველადი გადაუდებელი 

დახმარება“ 
სერტიფიკატი  

9.2019 

შრომის 

უსაფრთხოების, 

ჯანმრთელობისა და 

გარემოს დაცვის 

ასოციაცია 

- “სახანძრო უსაფრთხოება” სერტიფიკატი  

11.2019 

დიმიტრი უზნაძის 

სახელობის 

ფსიქოლოგიის 

სასწავლო 

საკონსულტაციო 

ცენტრი 

- 
„წარმატების 

ფსიქოლოგიური 
ინსტრუმენტები“ 

სერტიფიკატი  

10.2019 

შპს 

„ფსიქოთერაპიისა 

და პიროვნული 

ზრდის ცენტრი 

სტიმული“ 

- „ხატვით-თერაპია“ სერტიფიკატი 
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 შრომითი საქმიანობა 

 
თარიღი 

ორგანიზაციის დასახელება, მისამართი 
თანამდებობა და 

მოვალეობანი - დან - მდე 

1 2 3 4 

10.2019 დღემდე 

 

შპს „მენტალური განვითარების ცენტრი“ 

 

(თბილისი. ა. მირცხულავას N1) 

 

დამფუძნებელი - დირექტორი  

03/2019 დღემდე 

 

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და 

გარემოს დაცვის ასოციაცია 

(თბილისი. მ.გორკის N11) 

 

სოციალური მედიის მენეჯერი 

02/2018 დღემდე 

„კავკასიის უნივერსიტეტი“ 

(თბილისი. პ. სააკაძის N1) 

 

ფსიქოლოგი - მოწვეული 

ლექტორი 

12.2014 10.2019 

„ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო-კვლევითი 

კლინიკა ჰელსიკორი“ 

(თბილისი, თევდორე მღვდლის N13) 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინსტროსთან 

ურთიერთობის მენეჯერი 

(კლინიკის ფარგლებში ჯანდაცვის 

სამინისტროს პროგრამების 

მართვა) 

04.2014  12.2014 

შპს " luxury cosmetics" 

(თბილისი. კოსტავას ქ. 37/39) 

 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახურის 

უფროსი 

(მედიასთან და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა) 

12.2013  04.2014 

შპს " luxury cosmetics" 

(თბილისი. კოსტავას ქ. 37/39) 

 

უფროსი მენეჯერი 

(კლინიკის ადმინისტირაციის 

მართვა და მოტივაცია) 

09.2012  01.2013 
შპს საქართველოს ფოსტა 

( თბილის, სადგურის მოედანი 2 ) 

პრესასთან და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის დეპარტამენტის 

მთავარი სპეცილალისტი   

(მედიასთან და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა) 

08.2011  09.2012 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტო 

(თბილისი - წითელი ხიდის გზატკეცილის 21-ე 

კილომეტრი) 

მთავარი სპეციალისტი 

(ადმინისტრაციული საქმიანობა) 

08.2008  11.2008 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. №32) 

 

ფსიქო-სოციალური 

რეაბილიტაციის პროგრამის 

ფსიქოლოგი-ასისტენტი 

(ჯგუფური ფსიქოთერაპიის 

მართვა) 
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სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი 

 
 

აკადემიური ხარისხი(დოქტორი/ 

მაგისტრი/ ბაკალავრი) 
 ფსიქოლოგიის მაგისტრი 

აკადემიური თანამდებობა  

შრომების რაოდენობა 1 

მ. შ. მონოგრაფია  

სახელმძღვანელო  

 

 

13. თემის დასახელება :  ვალენტობის გავლენა კონტრასტ–საიმილაციის კანონზომიერებაზე განწყობის 
ფსიქოლოგიაში    

 


