ედიშერ მაჩაიძე
საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის აპარატის უფროსი

დაბადების თარიღი და ადგილი:
12.07.1956, ქ. თბილისი
ოჯახური მდგომარეობა:
დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი
განათლება:
1973−1979 − საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი,
ინჟინერ-მშენებელი;
1985−1988

−

საქართველოს

სახელმწიფო

ფიზიკური

კულტურის

ინსტიტუტი,

პედაგოგიური ფაკულტეტი, პედაგოგ-ორგანიზატორი;
1988−1991 − საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და მოსკოვის საინჟინროსამშენებლო ინსტიტუტის (МИСИ) ასპირანტურა, სამშენებლო მექანიკის ფაკულტეტი;
1992−1999 − დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი „ლეგია და კომპანია“, ეკონომიკური
ფაკულტეტი, საერთაშორისო, სავალუტო, საფინანსო, საკრედიტო ურთიერთობებისა და
საბანკო საქმის მენეჯერი;
2001−2005 − საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურა, სამშენებლო
მექანიკის კათედრა, დოქტორი.
შრომითი გამოცდილება:
2013 − დღემდე − საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
კომიტეტის აპარატის უფროსი;
2013 − დღემდე − საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტის სპიკერი, პროფესორი.
2013

−

დღემდე

−

მსოფლიოს

გაერთიანებული

ჭიდაობის

(UWW)

UWW-ს

დეპარტამენტის წევრი, ინსტრუქტორი, სუპერვაიზერი, მენტორი;
2008 − დღემდე − საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი;

2007−2010 − ილიას უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, მიმართულების ხელმძღვანელი
(კათედრა);
2006-2007 − საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიის სპიკერი,
სრული პროფესორი, კათედრის გამგე;
2005-2006 − საქართველოს სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე;
2004−2008

−

საქართველოს

ოლიმპიური

კომიტეტის

მწვრთნელთა

და

მსაჯთა

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნობრივი პროგრამის კოორდინატორი;
2001−2005 − საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოცენტი;
2001−2004 − ქ. თბილისის განათლების განყოფილების უფროსი;
2000−2004 − საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის წევრი;
1999−2001 − ქ. თბილისის მერიის განათლების სამმართველოს უფროსის მოადგილე;
1997-1998 − ლენინგრადის საინჟინრო-სამშენებლო ინსტიტუტის (ЛИСИ) სტაჟიორი;
1988−1999 − საქართველოს ფიზიკური კულტურის ტექნიკუმის დირექტორი;
1984−1988 − ჭიდაობაში უმაღლესი სპორტული დაოსტატების რესპუბლიკური სკოლის
დირექტორი;
1982−1984 − საკავშირო სპორტკომიტეტის სახელმწიფო მწვრთნელი საქართველოს
რესპუბლიკაში;
1980−1982 − საქართველოს სპორტკომიტეტის აპარატის სახელმწიფო მწვრთნელი
თავისუფალ ჭიდაობაში;
1980-1981 − საქართველოს სპორტკომიტეტის ჭიდაობის სპორტული კომპლექსის
მთავარი ინჟინერი;
1973−1980 − სპორტული საზოგადოება „დინამოს“ სპორტის ინსტრუქტორი.
სასწავლო კურსებში/ტრენინგებში/კონფერენციებში/სიმპოზიუმებში/სემინარებში
მონაწილეობა:
1988 − დღემდე − ყოველწლიურად − საერთაშორისო ოლიმპიური სოლიდარობის
ფონდის, FILA-ს და ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის (UWW) კვალიფიკაციის
ამაღლების კურსები (სამწვრთნელო, მენეჯმენტის, ადმინისტრირების), საერთაშორისო
კლასის არბიტრი, უმაღლესი ოლიმპიური კატეგორია, FILA-ს ინსტრუქტორი;
ყოველწლიურად − FILA, UWW, საქართველოს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები,
საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი გაერთიანებები.
სამეცნიერო ხარისხი:
ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
სამეცნიერო ნაშრომები:
არის 35 სამეცნიერო ნაშრომისა და 1 მონოგრაფიის ავტორი.

საპატიო წოდებები და ჯილდოები:
•

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი;

•

საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკი;

•

საქართველოს 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 და 2016 წლების საუკეთესო მსაჯი;

•

„სპორტის რაინდი“ − სპორტში უმაღლესი წოდება;

•

ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მედალი;

•

ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ოქროს მედალი;

•

საქართველოს პრეზიდენტის ღირსების მედალი;

•

ბურიატიის რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის დამსახურებული

მოღვაწე;
•

ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის (FILA) ოლიმპიური კატეგორიის მსაჯი;

•

ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის (FILA) ოქროს ორდენი;

•

ევროპის საერთაშორისო ფედერაციის (CELA) ოქროს ორდენი;

•

UWW-ს ინსტრუქტორი;

•

UWW-ს საპატიო აღიარების დიდების დარბაზის წევრი − ბრწყინვალების ოქროს

ორდენი;
•

მსოფლიოს გაერთიანებული ჭიდაობის (UWW) სუპერვაიზერი;

•

მსოფლიოს საუკეთესო მსაჯი (2014 წ.) − ოქროს სასტვენი.

სპორტული მიღწევები (ჭიდაობა):
•

ევროპის ჩემპიონატის ორგზის პრიზიორი;

•

საბჭოთა კავშირის ორგზის ჩემპიონი და მრავალგზის პრიზიორი;

•

საბჭოთა კავშირის ორგზის თასის მფლობელი;

•

საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი;

•

23 მსოფლიო ჩემპიონატის, 25 ევროპის ჩემპიონატის და 4 ოლიმპიური თამაშების

(2004 − ათენი, 2008 − პეკინი, 2012 − ლონდონი, 2016 − რიო-დე-ჟანეირო) მსაჯი
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ეგიდით.
ენები (ცოდნის დონე):
ქართული (მშობლიური);
რუსული (სრულყოფილად);
ინგლისური (კარგად).
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+99532)2281306
ელექტრონული ფოსტა: emachaidze@parliament.ge

