ირინა გოცირიძე
CURRICULUM VITAE
1.

გვარი:

გოცირიძე

2. სახელი:

ირინა

3. დაბადების წელი : 03/01/1950
4. მისამართი:
(+995 32) 0112, თბილისი, თამარ მეფის 5
5. E-mail: irgocci@gmail.com; igotsiridze@gtu.edu.ge
5. სამოქალაქო სტატუსი:

დაოჯახებული

6. განათლება:

ინსტიტუტი[დაწყება დამთავრება]
1971-1975
თბილისის სახელმწიფო
კონსერვატორია
1966-1971
საქართველის ტექნიკური
უნივერსიტეტი
7.

8.

ხარისხი ან დიპლომი:
პიანისტი-პედაგოგი

ინჟინერ-ელექტრიკოსი

უცხო ენები კომპეტენციები 1 დან 5 (1 - უმაღლესი; 5 - საბაზისო):

ენა

კითხვა

საუბარი

წერა

ქართული (მშობლიური
რუსული
ინგლისური

1
1
2

1
1
2

1
1
2

პროფესიული ასოციაციების წევრობა : საქართველის ბიოსამედიცინო ინჟინერთა ასოციაციის
წევრი

ევროპის ნაციონალური საზოგადოების „National
Society of EFIC“ წევრი

9. სხვა უნარები (მაგ. კომპიუტერული და სხვა.): Ms Office programs
10. მიმდინარე პოზიცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი,
ბიოსამედიცინო ინჟინერიის მიმართულების ხელმძღვანელი

11. სამუშაო გამოცდილება

ირინა გოცირიძე

წლები

ადგილმდება
რეობა

2007დღემდე

2005 –
.2007

თბილისი
საქართველო

თბილისი
საქართველო

ორგანიზაცია

თანამდებობა

საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი
სრული
პროფესორი

ინფორმატიკის
და
მართვის
სისტემების
ფაკულტეტის
ბიოსამედიცინო
ინჟინერიის
მიმართულების
ხელმძღვანელი, სრული
პროფესორი
ინფორმატიკის
და
მართვის
სისტემების
ფაკულტეტის
ბიოსამედიცინო ინჟინერიის
კათედრა,
კათედრის
გამგის
მოადგილე
სასწავლო
დარგში
ინფორმატიკის
და
მართვის
სისტემების
ფაკულტეტის
ბიოსამედიცინო
ტექნიკის
კათედრა.
კათედრის
გამგის
მოადგილე
სასწავლო
დარგში,დოცენტი
უფროსი
ინჟინერი,
მეცნიერ თანამშრომელი

ბიოსამედიცინო
ინჟინერიის
მიმართულებით სასწავლო სამეცნიერო
მუშაობის
ხელმძღვანელობა;
კურიკულუმის და სილაბუსების შედგენა,
სასწავლო კურსების წაყვანა; სამაგისტრო
და სადოქტორი თემების სამეცნიერო
ხელმძღვანელობა.

საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი
სრული
პროფესორი

ბიოსამედიცინო
ინჟინერიის
მიმართულებით
სასწავლო
მუშაობის
ხელმძღვანელობა.
კურუკულუმის
და
სილაბუსების შედგენა, სასწავლო კურსების
ლექციები კურსების წაყვანა; სამაგისტრო
და სადოქტორი თემების სამეცნიერო
ხელმძღვანელობა.
ბიოსამედიცინო
ინჟინერიის
მიმართულებით
სასწავლო
მუშაობის
ხელმძღვანელობა.
კურუკულუმის
და
სილაბუსების შედგენა, სასწავლო კურსების
ლექციები კურსების წაყვანა; სამაგისტრო
და სადოქტორი თემების სამეცნიერო
ხელმძღვანელობა.

19952005

თბილისი
საქართველო

საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი

19771995

თბილისი
საქართველო

საქართველოს
მეცნიერებათა
აკადემიის
ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტი

1975-1977

თბილისი
საქართველო

საქართველოს
ექიმთა
დახელოვნების
ინსტიტუტის
ცენტრალური
სამეცნიეროკვლევითი
ლაბორატორია,
უფროსი
ინჟინერი

უფროსი ინჟინერი

ელექტროფიზიოლოგიური
და
ნეიროფიზიოლოგიური
კვლევების
ავტომატიზაციის
აპარატურული
მოწყობილობების
და
დანადგარების
შექმნა.

1971-1975

თბილისი
საქართველო

მცირე
სიმძლავრის
ელექტრული
მანქანების
საკავშირო
სამეცნიეროკვლევით
ინსტიტუტი,
უმცროსი
მეცნიერ

უმცროსი
მეცნიერთანამშრომელი

მცირე
სიმძლავრის
ელექტრული
მანქანების წარმოების ავტომატიზაციის
საშუალებათა დამუშავება.

12. მონაწილეობა განხორციელებულ პროექტებში

ფარმაკოლოგიური
კვლევების
ავტომატიზაციის
სისტემის
შექმნა
ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების
სკრინინგის, მონაცემთა ბაზების შექმნის
და დამუშავებისათვის. აპარატურული და
პროგრამული
უზრუნველყოფის
დამუშავება, სამკურნალო პრეპარატების
წინაკლინიკური
ექსპერიმენტალური
შესწავლისათვის.

ირინა გოცირიძე
წლები

პროექტის დასახელება

პოზიცია

2010

სტუ-ს 2010 წლის სამეცნიერო და გამოყენებითი პროექტების კონკურსი მხედველობის ველის დიაგნოსტირების პროექციულ-კინეტიკური ხელსაწყო

პროექტის
ხელძღვანელი

2009

საერთაშორისო პროექტი კრენფილდის უნივერსიტეტთან ერთობლივი
ფარგლებში ლექციების კურსი "ინფორმაციის მართვა

ლექტორი

2007

საქართველოში ფენილკეტონურიით დაავადებულთა სკრინინგის M
მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა

პროექტის
ხელმძღვანელი

2005

საერთაშორისო ტრასტული ფონდის გრანტით კრენფილდის უნივერსიტეტთან
განხორციელებულ ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ლექციები
"ინფორმაციის მართვა

ლექტორი

2005

ღია საზოგადოება - “საქართველოს” პროექტი“საქართველოს უმაღლესი
განათლების რეფორმის ხელშეწყობის (SSSP) პოლიტიკა”“განათლების სისტემის
განმარტებითი ლექსიკონის” თანაავტორი.

თანაავტორი

2000

“საქართველოს სამედიცინო
ტექნიკის წარმოების განვითარების და
სამკურნალო დაწესებულებების ოპტიმალური უზრუნველყოფის კონცეფციის”
პასუხისმგებელი შემსრულებელი

პასუხისმგებელი
შემსრულებელი

1994

Общегосударственная программа создания произодства приборов и средств
автоматизации научных исследований Автоматизация фармакологических
исследований”

პასუხისმგებელი
შემსრულებელი

13. ტრეინიგები და საერთაშორისო სერტიფიკატები
წლები

ტრეინინგი

სერტიფიკატის გამცემი ორგანიზაცია

2011

STEP
Technology
Entrepreneurship
ProgramDevelopment

United States Department Of Commerce, Georgian Research
And Development Foundation

2010

Workshop
On
Structuring
Sponsored Reserch Agreements
Between Life Sciences Companies
and
Georgian
Academic
Laboratories

United States Department Of Commerce, Shota Rustaveli
National Science Foundation, Georgian Research And
Development Foundation.

2009

სწავლების
თანამედროვე
მეთოდოლოგიების
ზოგადი
კურსი

საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი,
აიოვას
სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), “სათემო კოლეჯები
საერთაშორისო განვითარებისათვის“ (აშშ)

2000

სამედიცინო ტექნიკური
ნაკეთობების
სტანდარტიზაციის,
კოდირების უსაფრთხოების
და ექსპლუატაციის
საკითხები

World Bank

1999

სამედიცინო
ტექნიკური
ნაკეთობების ექსპლუატაციის
და
შესაბამისობის
პროცედურები

World Bank

14. სამეცნიერო პუბლიკაციები: 37 სტატია, 8 დამხმარე სახელმძღვანელო და მეთოდური
მითითებები.
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