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პროფესიული მოღვაწეობა
სამეც. / აკად. ხარისხი:

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი (დიპლომი # 001047,
2001 წლის დეკემბერი).

სამუშაო
ადგილი/ორგანიზაცია:

დაწესებულების მისამართი:
თანამდებობა :

1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი.
საინჟინრო კიბერნეტიკისა და ხელსაწყოთმშენებლობის დეპარტამენტი.
2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ
ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.
ოპტიმალური მართვის პრობლემების განყოფილება.
1. 0175, თბილისი, კოსტავას 77;
2. 0186, თბილისი, მინდელის 10.
1. სრული პროფესორი;
2. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

განათლება
ჩარიცხვის და
დამთავრების წლები

სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი, სპეციალობა,
კვალიფიკაცია

1988-1993 წწ.

უმაღლესი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მექანიკა-მათემატიკის
ფაკულტეტი. სპეციალობა - მათემატიკა. კვალიფიკაცია
- მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებლი (დიპლომი

1970-1973 წწ.

1964-1969 წწ.

1953-1964 წწ.

წარჩინებით УВ № 997077)
ასპირანტურა წარმოებისაგან მოწყვეტით. საქართველოს
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. სპეციალობა – ავტომატური მართვის თეორია (დამთავრება – სადისერტაციო
ნაშრომის წარდგინებით).
უმაღლესი. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ავტომატიკა და ტელემექანიკა,
კვალიფიკაცია - ინჟინერ-ელექტრიკოსი (დიპლომი
ინებით С № 437135).
საშუალო. ქ. თბილისის
57-ე
საშუალო
სკოლა
(ატესტატი ოქროს მედლით А № 000767)

სამუშაო გამოცდილება
2006 წლიდან-დღემდე
2006 წლიდან-დღემდე

2002-2006 წწ.
2002-2006 წწ.
1987-2002 წწ.
1982-2002 წწ.
1976-1987 წწ.
1975-1982 წწ.
1974-1975 წწ.
1969-1970 წწ.

სრული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, სსიპ არჩილ ელიაშვილის
მართვის სისტემების ინსტიტუტი (ამჟამად – საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის
მართვის სისტემების ინსტიტუტი).
პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.
დოცენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.
ასისტენტი, დოცენტი (საათობრივი ანაზღაურების წესით).
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (სახელშეკრულებო თემა).
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.
ინჟინერი. ქ. რუსთავის საპროექტო - საკონსტრუქტორო ინსტიტუტი “ავტომატმრეწვი”.

მეცნიერული მიღწევები
მონოგრაფია
სახელმძღვანელო
სტატიები
კონფერენციები
გამოგონებები
გრანტები

1
4
92
33
4

მეცნიერული მოღვაწეობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე:
http://gtu.ge/mecniereba2011

ენების ცოდნა
ქართული
რუსული
ინგლისური
გერმანული

მშობლიური
თავისუფლად
კარგად
საშუალოდ

პედაგოგიური საქმიანობა
სასწავლო კურსის
დასახელება

სწავლების საფეხური/ saganmanaTleblo programa
2011-2012 სასწავლო წლის ბაკალავრიატის
saganmanaTleblo programის საგნები:
1. სისტემების იდენტიფიკაცია;
2. სიგნალები და სისტემები.
2011-2012 სასწავლო წლის სამაგისტრო
saganmanaTleblo programის საგანი:
1. ოპტიმალური და ადაპტური სისტემები.

ინტერესის სფერო
სამეცნიერო სფეროს დასახლება: მართვის თეორია; სისტემების იდენტიფიკაცია;
ოპტიმალური და ადაპტური მართვის სისტემები;
არაწრფივი და არასტაციონარული დინამიკური
სისტემების თეორია; ჩვეულებრივი დიფერენციალური
განტოლებები; ადმინისტრაციულ-სახელმწიფეობრივი
მართვა.

დამასხურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები

2009 წ.

საქარველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული
განვითარების ცენტრი,
აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
“სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის
ინქ” (აშშ)
სერტიფიკატი თრენინგის “სწავლების თანამედროვე
მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი” გავლის შესახებ

ჰობი
1. სპორტი – ცურვა, წყალბურთი,
ფეხბურთი,
სამთო
ტურიზმი
2. მხატვრული ლიტერატურა
3. მუსიკა
4. მოგზაურობა;
5. ვაზის მოვლა, ღვინის
დაყენება

