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პატივცემულო კოლეგებო,
საორგანიზაციო კომიტეტი გაცნობებთ, რომ 2011 წლის 20-22 მაისს, ქ. თბილისში საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენციას “მართვის
ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”, რომელიც ეძღვნება
სტუ-ს მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების საიუბილეო მე-40 წლისთავს და
მისი დამაარსებლების, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოს გოჩა ჩოგოვაძის
და წევრ-კორესპონდენტის გიორგი გოგიჩაიშვილის დაბადების 70-ე წლისთავს.
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კონფერენციის თანათავმჯდომარეები:
•
•

პროფ. არჩილ ფრანგიშვილი, საქართველო
აკად. გოჩა ჩოგოვაძე, საქართველო
საერთაშორისო საპროგრამო კომიტეტი:

აზერბაიჯანი - პროფ. ტელმან მელიქოვი ქული ოღლი, განჯის უნივერსიტეტი
აშშ - პროფ. კიშორ ტრივედი, დუკეს უნივერსიტეტი
გერმანია:
- პროფ. კლაუს ბოტჰე, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი
- პროფ. კლაუს მეიერ-ვეგენერი, ერლანგენ-ნიურნბერგის უნივერსიტეტი
- პროფ. ჰერმან დე მეერი, პასაუს უნივერსიტეტი
საფრანგეთი - ჟან პიერ მასიუე, მეცნიერებათა და ხელოვნებათა ევროპული აკადემია
უნგრეთი - პროფ. იანოშ სცტრიქ, დებრესენის უნივერსიტეტი
უკრაინა - პროფ. ნატალია პანკრატოვა, კიევის ტექნიკური უნივერსიტეტი
კამბოჯა- პროფ. ერკან პოლატდემირ, კამბოჯის ზამანას უნივერსიტეტი

რუსეთი:
- აკად. ბორის ფომინი, ს-ტ პეტერბურგის ინოვაციათა ტექნოლოგიების სამეცნიერო ცენტრი
- პროფ. ალექსანდრე ვასინი, მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
- პროფ. ბორის შჩუკინი, მოსკოვის საინჟინრო-ფიზიკური უნივერსიტეტი
- პროფ. ვსევოლოდ სტრიჟევსკი, მოსკოვის საინჟინრო-ფიზიკური უნივერსიტეტი

საქართველო:
- აკად. გოჩა ჩოგოვაძე, სტუ
- აკად.წევრ.კორ. გიორგი გოგიჩაიშვილი, სტუ
- პროფ. ზურაბ გასიტაშვილი, სტუ
- პროფ. გია სურგულაძე, სტუ
- პროფ. ლევან იმნაიშვილი, სტუ
- პროფ. თამაზ ობგაძე, სტუ
- პროფ. თამაზ ძაგანია, ”ანალიზხელსაწყოს” გენერალური დირექტორი
მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის
მოკლე ისტორია
სტუ-ს მას-კათედრა შეიქმნა 1971 წლის 20 მაისს. მისი დამაარსებელი და კათედრის 1-ლი გამგე (19711980) გახლდათ აკადემიკოსი გოჩა ჩოგოვაძე, რომელიც შემდგომ გახდა იუნესკოს (პარიზი)
ინფორმატიკისა და განათლების განყოფილების გამგე (1981-1987), სტუ-ს რექტორი (1988-1994),
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საფრანგეთსა და ესპანეთში (1995-2004), იუნესკოს
კულტურის განყოფილების ექსპერტი (2005-დღემდე). კათედრის დაარსებასა და მის შემდგომ
განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა პროფესორმა გიორგი გოგიჩაიშვილმა, რომელიც კათედრას
ხელმძღვანელობდა 26 წელი (1981-2006). იგი ამჟამად სტუ-ს ორგანიზაციული მართვის დეპარტამენტის
უფროსი და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტია.
•
•
•
•

1974 წელს შედგა კათედრის კურსდამთავრებულთა პირველი გამოშვება, 2011 წლამდე კათედრა
დაამთავრა 3000-ზე მეტმა სტუდენტმა;
დაცულია 7 სადოქტორო, 40-ზე მეტი საკანდიდატო და აკადემიური დოქტორის ხარისხის
მისანიჭებელი დისერტაცია;
გამოცემულია 150-ზე მეტი სასწავლო და სამეცნიერო წიგნი;
კათედრის მონაწილეობით ჩატარებულია 20-ზე მეტი საერთაშორისო და რესპუბლიკური
სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. მათ შორის 7 საიუბილეო კონფერენცია, მიძღვნილი
კათედრის დაარსების საიუბილეო თარიღებისადმი;
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•

კათედრაზე სამეცნიერო სტაჟირება და მაგისტრატურა გაიარა გერმანიის, თურქეთის, ნეპალის
და სხვა ქვეყნის მოქალაქეებმა;
• ჩვენი კურსდამთავრებულები ამჟამად მოღვაწეობენ ამერიკაში, კანადაში, საფრანგეთში,
გერმანიაში, რუსეთში, ავსტრალიასა და სხვა ქვეყნებში;
• 2006 წლიდან კათედრაზე გამოიცემა პერიოდული საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „მართვის
ავტომატიზებული სისტემები“ -ISSN 1512-3979

კონფერენციის თემატიკა:
1.
2.
3.

თეორიული ინფორმატიკა: მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება
პრაქტიკული ინფორმატიკა: მონაცემთა მენეჯმენტი და პროგრამული ტექნოლოგიები
ტექნიკური ინფორმატიკა: კომპიუტერული ინჟინერია და საინფორმაციო კომუნიკაციური
ტექნოლოგიები
4. გამოყენებითი ინფორმატიკა: ორგანიზაციული მენეჯმენტის საინფორმაციო სისტემები
5. ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემები
6. ინფორმაციული საზოგადოება
7. ინფორმატიკის დიდაქტიკა
კონფერენციის მუშაობის ფორმები:
• დასწრებული და დისტანციური მონაწილეობა (ტელეკონფერენცია);
• დისკუსიებში მონაწილეობა;
კონფერენციის მასალები:

• საორგანიზაციო კომიტეტი წინასწარ გამოაქვეყნებს კონფერენციაზე წარმოდგენილ ყველა იმ
მოხსენებას, რომლებიც გაივლის ექსპერტიზას;
• მოხსენებათა თეზისები მომზადდება კონფერენციისთვის;
• კონფერენციის რეკომენდაციით შერჩეულ მოხსენებათა მასალები გამოიცემა საერთაშორისო შრომების
კრებულში ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები” - ISSN 1512-3979, №1(10), 2011
რეგლამენტი:
• პლენარულ სხდომაზე მოხსენებისათვის - 20 წთ.
• სექციურ სხდომებზე გამოსვლისათვის - 15 წთ;
• დისკუსია - 10 წთ.
ჩატარების დრო და ადგილი:
20-22 მაისი, სტუ, თბილისი, კოსტავას ქ. 77, ადმინისტრაციული კორპუსი, III სართული და
VI კორპუსი, II სართული, მას-კათედრა
კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: +(995 32) 365-441
ფაქსი: +(995 32) 365 155
მობ.: +995 99 73-22-24, +995 77 46-25-37
ელ-ფოსტა: conf-mis@gtu.ge, surguladze@gtu.ge, eturkia@gtu.ge,
ვადები:
• 1 მაისამდე - მოხსენებათა თეზისების მიღება (conf-mis@gtu.ge ან
კოსტავას 77, VI-კორპ., 207-დ, 12.00 –18.00 სთ)
• 5 მაისამდე - შეტყობინება მოხსენების შეტანის შესახებ კონფერენციის პროგრამაში
• 10 მაისამდე - მოსაწვევების დაგზავნა
• 15 მაისამდე - მოხსენების სრული ტექსტის წარდგენა
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