ივანე მაჭავარიანი
ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე
დაბადების თარიღი:

22. 04. 1969 წ.

განათლება:

2002-2003 ჯონს ჰოპკინზის უნივერსიტეტის , პოლ ნიცშეს საერთაშორისო
კვლევების სკოლა. ვაშინგტონი, ამერიკის შეერთებული შტატები
1996 ჯორჯ მეისონის ანალიზისა და კონფლიქტების მოგვარების
ინსტიტუტი. მიწვეული სტიპენდიანტი. ამერიკის შეერთებული
შტატები.
1993-1994 ევროპის და საერთაშორისო კვლევების ცენტრალური ევროპის
უნივერსიტეტი. სამაგისტრო დიპლომი. ჩეხეთი, პრაღა
1986-1993 საქართველოს ტექნიკური უნივეერსიტეტი, მუნიციპალური
ადმინისტრაცია. ბაკალავრის ხარისხი.
მედია და პუბლიკაციები :

რეგულარული სტატიები ქართულ მედიაში, როგორც ექსპერტის საერთაშორისო და ეკონომიკურ საკითხებში.
მედია ინტერვიუები და პრეზენტაციები იაპონიაში საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობების, ეკონომიკისა და
რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებზე.
მათ შორის NHK, Yomiri Shimbun, Japan Times, Foreign Correspondents’ Club of Japan, Sasakawa Peace
foundation და სხვა.
დამატებითი ინფორმაცია :
დიპლომატიური წოდება: საგანგებო და სრულუფლებიანი წარმომადგენელი
ენები: ქართული(მშობლიური), ინგლისური (სრულყოფილად),
რუსული (სრულყოფილი)

სამუშაო გამოცდილება
2013-დღემდე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტიკის სკოლა.
თბილისი, საქართველო.
2015-2016 საქართველოს განვითარების ფონდი. თბილისი, საქართველო.
აღმასრულებელი დირექტორი.
ლექტორი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში.
2013-2014 საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი, საგარეო ურთიერთობათა
მდივანი. თბილისი, საქართველო.
2013 ივლისი- ოქტომბერი
პრეზიდენტობის კანდიდატის,
გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობათა
საკითხებში. თბილისი, საქართველო.
2011-დღემდე საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, პოლიტიკისა
და სამართლის სკოლა, ლექტორი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში.
2011-2012 საპარტნიორო ფონდის გენერალური დირექტორის მოადგილე
საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში. თბილისი, საქართველო.
2007-2009 საქართველოს საპატიო და სრულუფლებიანი ელჩი იაპონიაში,

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. საქართველოს საელჩო
იაპონიაში. ტოკიო, იაპონია
2007 სპეც.წარმომადგენელი ენერგეტიკის უსაფრთხოების საკითხებში,
საგარეო საქმეთა სამინისტრო. თბილისი,საქართველო.
2006-2007 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, საქართველოს ნავთობისა და გაზის
კორპორაცია. თბილისი, საქართველო.
2004-2006 დირექტორის წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობათა
საკითხებში. ბოლნისის ოქრო (ავსტრალია).
თბილისი,საქართველო.
2003-2004 დამოუკიდებელი კონსულტანტი ევრაზიის პოლიტიკურ და
ბიზნეს საკითხებში. ვაშინგტონი, ამერიკის შეერთებული შტატები
1998-2002 მრჩეველი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო.
საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი გაერთიანებული
ერების კომიტეტში, ნიუ იორკი.
2001-2002 გაერთიანებული ერების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე
საინფორმაციო ნაწილში.
1999-2000 გაერთიანებული ერების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე
საკონფერენციო ნაწილში.
1998 გაერთიანებული ერების სამმართველოს პირველი მდივანი.
საქართველოს საგარეო სამეთა სამინისტრო. თბილისი,
საქართველო.
1996-1998 კონსულტანტი საერთაშორისო საკითხებში.
1996-1998 პროექტის დირექტორი, პარტნიორები დემოკრატიული
ცვლილებებისათვის.თბილისი, საქართველო.
1994-1996 ადმინისტრაციული ასისტენტი . გაეროს მსოფლიო სასურსათო
პროგრამა.თბილისი, საქართველო

