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პროფესიული მოღვაწეობა
სამეც. / აკად. ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სამუშაო სტუ,
ინფორმატიკისა
ადგილი/ორგანიზაცია: ფაკულტეტი

და

მართვის

სისტემების

დაწესებულების მისამართი: თბილისი, კოსტავას 77
თანამდებობა : პროფესორი-ასისტენტი

განათლება
ჩარიცხვის და სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი, სპეციალობა,
დამთავრების წლები კვალიფიკაცია
2001-2006 წ

1998-2000 წ

1994-1998 წ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ასპირანტურა,
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. #005704

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მაგისტრატურის
დეპარტამენტი. მეცნიერების მაგისტრის ხარისხი საზომ
ტექნიკასა და ხარისხის კონტროლში. სტუ #004242
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ინფორმატიკისა და
მართვის სიტემების ფაკულტეტი, საინფორმაციო-საზომი
ტექნიკის კათედრა. ბაკალავრის ხარისხი, კვალიფიკაცია პროდუქციის ხარისხის ინჟინერი. AAდიპლომი #003116

სამუშაო გამოცდილება
2006 წლიდან-დღემდე

1. საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტი.

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი;

საზომი

ტექნიკის,

ექსპერტიზისა

და

ხარისხის

მენეჯმენტის კათედრა, ასისტენტ-პროფესორი. 2009-დან
სასწავლო კურსები:
a. ოპერაციული სისტემის საფუძვლები
b. კომპიუტერის არქიტექტურა და ორგანიზაცია
c. პერსონალური გამოყენების სისტემები
d. შესავალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში
e. ხარისხის უზრ. მათ. საფუძვლები
f.

ხარისხის უზრ. მატერ. საფუძვლები

2. კავკასიის

უნივერსიტეტი.

ტექნოლოგიების

სკოლა.

მოწვეული სრული პროფესორი 2010-დან
სასწავლო კურსები:
a. კომპიუტერის არქიტექტურა
b. ლოკალური ქსელების ტექნოლოგია
c. მარშრუტიზაცია

3. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებისა და
ხელოვნების ფაკულტეტი. 2008-დან (ხელშეკრულებით).
სასწავლო კურსები:
a. კომპიუტერის საბაზისო კურსი;
b. ინფორმაციული წიგნიერება;
c. კომპიუტერული ქსელები (CCNA1 –CCNA2)
4. საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტი.

საზომი

ტექნიკის, ექსპერტიზისა და ხარისხის მენეჯმენტის
კათედრა,

მოწვეული

სპეციალისტი.

2006-2009

(ხელშეკრულებით)

1998 -2006

1. საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტი.

საზომი

ტექნიკის, ექსპერტიზისა და ხარისხის მენეჯმენტის
კათედრის ასისტენტი. 2003-2006 წ (ხელშეკრულებით)
2.

მეტროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი. III კატეგორიის
ინჟინერი. 2003-2004 წ.

1989-1997
მეცნიერული მიღწევები
მონოგრაფია
სახელმძღვანელო
სტატიები
კონფერენციები
გამოგონებები
გრანტები

0
3
10
2
0
0

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

ენების ცოდნა
ქართული
რუსული
ინგლისური

მშობლიური
კარგად
კარგად

პედაგოგიური საქმიანობა
სასწავლო კურსის დასახელება

სწავლების საფეხური/ saganmanaTleblo
programa

1.

ოპერაციული სისტემის საფუძვლები

ბაკალავრიატი

2.

კომპიუტერის არქიტექტურა და ორგანიზაცია

3.

პერსონალური გამოყენების სისტემები

4.

შესავალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში

5.

ხარისხის უზრ. მათ. საფუძვლები

6.

ხარისხის უზრ. მატერ. საფუძვლები

7.

კომპიუტერის არქიტექტურა

8.

ლოკალური ქსელების ტექნოლოგია

9.

მარშრუტიზაცია

10.

კომპიუტერის საბაზისო კურსი;

11.

ინფორმაციული წიგნიერება;

12.

კომპიუტერული ქსელები (CCNA1 –CCNA2)

ბაკალავრიატი/ კომპიუტინგი/ინფორმატიკა

ინტერესის სფერო
გამოსახულებათა კოდირება. კომუნიკაციური ქსელები

დამასხურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები
1.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. “WINDOWS” ოპერაციულ სისტემასთან და

“MICROSOFT OFFICE” პროგრამებთან მუშაობის სრული კურსი
2.

BUREAU OF INDIAN STANDARDS. NATIONAL INSTITUTE OF TRAINING FOR STANDARTIZATION.
INTERNATIONAL TRAINIG PROGRAMME ON STANDARDIZATION AND QUALITY ASSURANCE FOR
DEVELOPING COUNTRIES. FROM 11 OCTOBER TO 3 DECEMBER, 2004 AT NOIDA, INDIA

3.

Certificate of Course Completion. CCNA EXPLORATION: Network Fundamentals . July 10, 2008

4.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი.

თრეინინგი: ”სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი. მარტი, 2009 წელი

ჰობი
სპორტი

