
 

 

პირადი ინფორმაცია  

სახელი, გვარი:  ლევან მჟავანაძე 

ოჯახური მდგომარეობა: განქორწინებული 

საცხოვრებელი ადგილი:  ქუთაისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 6/10 

საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 571 92 85 85 
 l-mzhavanadze@hotmail.com 
 www.facebook.com/levan.mzhavanadze 

 

განათლება   

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

გამოთვლითი ტექნიკისა და ავტომატიზირებული სისტემების 

პროგრამული უზრუნველყოფა 

2005-2009 

კერძო სკოლა "იმედი" 10-11 კლასი 2003-2005 

ქუთაისის #25 საშუალო სკოლა 4-9 1997-2003 

ქუთაისის #33 საშუალო სკოლა 1-4 1992-1997 

 

 

ენები 

  

ქართული მშობლიური  

რუსული ძალიან კარგად  

ინგლისური საშუალოდ  

 

 

 

პროფესიული უნარ-ჩვევები 

  

ოპერაციული სისტემები Windows (95-ის მერე ყველა პროდუქტი) _ ძალიან კარგად, 

Linux და MAC-OS _  სამომხმარებლო დონეზე 

 

საოფისე პროგრამები MS - Word, Excel, PowerPoint, outlook _ ძალიან კარგად, 

Access სამომხმარებლო დონეზე 

 

ქსელი MS ქსელი, ადმინისტრირება, გამართვა, გაყვანა, 

დაკონფიგურირება, დაგეგმვა. 

 

სხვა პროგრამები სპეციალიზირებული პროგრამა WebMed_ ძალიან კარგად. 

Adobe Photoshop _ საშუალოდ, Backup სისტემები _ ძალიან 

კარგად 

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

  

სამსახურის დასახელება შპს ო. ჩხობაძის სახელობის ინვალიდთა და ხანდაზმულთა 

სამკურნალო სარეაბულიტაციო კლინიკური ცენტრი 

 

უფლება-მოვალეობები კლინიკის შიგა პროგრამის ადმინისტრირება, კალკულაციებისა და 

მედიკამენტის ნაშთების პროგრამული კონტროლი. ქსელის 

დაგეგმვა, გაყვანა, დაკონფიგურირება. კლინიკის შიგა პროგრამაში 

სიახლეების დამატება, ამ სიახლეების მოხმარებისთვის სამედიცინო 

პერსონალის დატრენინგება. პროგრამიდან პირველადი 

ანგარიშების (ყოველწლიური, ყოველთვიური, მიმდინარე) და 

ნაშთების ამორეპორტება. კომპიუტერული ტექნიკისა და საბეჭდი 

 



 

 

მოწყობილობების ხელსაყრელ ფასებში მოძიება, შესყიდვა და მათი 

საერთო ქსელში იმპლანტირება. საჭიროების შემთხვევაში 

ლაბორატორიული მასალების შემომტანთან კონტაქტი. 

მუშაობის პერიოდი 2012-მიმდინარე  

ხელშეკრულების შეწყვეტის 

მიზეზი 

მიმდინარე  

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

  

სამსახურის დასახელება ა(ა)იპ იმერეთის მედიცინის განვითარების ცენტრი  

უფლება-მოვალეობები კლინიკის შიგა პროგრამის ადმინისტრირება და პროგრამული 

კონტროლი. ქსელის დაგეგმვა, გაყვანა, დაკონფიგურირება. 

კლინიკის შიგა პროგრამაში სიახლეების დამატება, ამ სიახლეების 

მოხმარებისთვის სამედიცინო პერსონალის დატრენინგება. 

პროგრამიდან პირველადი ანგარიშების (ყოველწლიური, 

ყოველთვიური, მიმდინარე) და ნაშთების ამორეპორტება. 

კომპიუტერული ტექნიკისა და საბეჭდი მოწყობილობების 

ხელსაყრელ ფასებში მოძიება, შესყიდვა და მათი საერთო ქსელში 

იმპლანტირება.  

 

მუშაობის პერიოდი 2015-2018  

ხელშეკრულების შეწყვეტის 

მიზეზი 

პროექტის დაფინანსების შემცირება  

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

  

სამსახურის დასახელება ახალი #2 სამშობიარო  

უფლება-მოვალეობები კლინიკის შიგა პროგრამის დანერგვა ადმინისტრირება და 

პროგრამული კონტროლი. ქსელის დაგეგმვა, გაყვანა, 

დაკონფიგურირება. კლინიკის შიგა პროგრამაში სიახლეების 

დამატება, ამ სიახლეების მოხმარებისთვის სამედიცინო პერსონალის 

დატრენინგება. პროგრამიდან პირველადი ანგარიშების 

(ყოველწლიური, ყოველთვიური, მიმდინარე) და ნაშთების 

ამორეპორტება. კომპიუტერული ტექნიკისა ხელსაყრელ ფასებში 

მოძიება, შესყიდვა და მათი საერთო ქსელში იმპლანტირება.  

 

მუშაობის პერიოდი 2014  

ხელშეკრულების შეწყვეტის 

მიზეზი 

კლინიკის არასაკმარისი ჩართულობა პროგრამის ათვისებაში  

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

  

სამსახურის დასახელება იმერეთის ინფექციურ პათოლოგიათა  ცენტრი  

უფლება-მოვალეობები კლინიკის შიგა პროგრამის დანერგვა, ადმინისტრირება და 

პროგრამული კონტროლი. ქსელის დაგეგმვა, გაყვანა, 

დაკონფიგურირება. კლინიკის შიგა პროგრამაში სიახლეების 

დამატება, ამ სიახლეების მოხმარებისთვის სამედიცინო პერსონალის 

 



 

 

დატრენინგება. პროგრამიდან პირველადი ანგარიშების 

(ყოველწლიური, ყოველთვიური, მიმდინარე) და ნაშთების 

ამორეპორტება. კომპიუტერული ტექნიკისა და საბეჭდი 

მოწყობილობების ხელსაყრელ ფასებში მოძიება, შესყიდვა და მათი 

საერთო ქსელში იმპლანტირება. კლინიკისთვის სპეციალიზებული 

კომპიუტერული ტექნიკის მოძიება 

მუშაობის პერიოდი 2012  

ხელშეკრულების შეწყვეტის 

მიზეზი 

ხელშეკრულების ამოწურვა, მეორე სამსახურის გრაფიკთან 

შეუთავსებლობა 

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

  

სამსახურის დასახელება ქუთაისის ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრი  

უფლება-მოვალეობები კლინიკის შიგა პროგრამის ადმინისტრირება და პროგრამული 

კონტროლი. ქსელის დაგეგმვა, გაყვანა, დაკონფიგურირება. 

კლინიკის შიგა პროგრამაში სიახლეების დამატება, ამ სიახლეების 

მოხმარებისთვის სამედიცინო პერსონალის დატრენინგება. 

პროგრამიდან პირველადი ანგარიშების (ყოველწლიური, 

ყოველთვიური, მიმდინარე) და ნაშთების ამორეპორტება. 

კომპიუტერული ტექნიკისა და საბეჭდი მოწყობილობების 

ხელსაყრელ ფასებში მოძიება, შესყიდვა და მათი საერთო ქსელში 

იმპლანტირება.  

 

მუშაობის პერიოდი 2010-2012  

ხელშეკრულების შეწყვეტის 

მიზეზი 

კლინიკის გაუქმება  

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

  

სამსახურის დასახელება სასწავლო ცენტრი "ცოდნა"  

უფლება-მოვალეობები კომპიუტერული სისტემისა და საოფისე პროგრამების ტრენერი   

მუშაობის პერიოდი 2009  

ხელშეკრულების შეწყვეტის 

მიზეზი 

არასაკმარისი ანაზღაურება  

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

  

სამსახურის დასახელება პროექტი "გაზრდილი შესაძლებლობები შეზღუდულ სივრცეში"  

უფლება-მოვალეობები კომპიუტერული სისტემისა და საოფისე პროგრამების ტრენერი   

მუშაობის პერიოდი 2006-2007  

ხელშეკრულების შეწყვეტის 

მიზეზი 

ხელშეკრულების ამოწურვა, პროექტის დამთავრება  

 

 

 



 

 

 

სხვა 

  

ჰობი თამაში "რა? სად? როდის?"  

ინტერესები ცივ ომამდელი საომარი ტექნიკა, გამორჩეულად ტანკები  

   

   

 


