ზურაბ გასიტაშვილი CV
საქართველო, თბილისი (0131)
თავდადებულის 14, ბ. 7
ტელ./ფაქსი 53 29 81
zur_gas@gtu.ge

დაბადების თარიღი: 1957 წლის 3 აგვისტო.
დაბადების ადგილი: ქ. ხაშური.
ეროვნება: ქართველი.
განათლება:
•

1983_1985 წ.წ. _ ასპირანტურა, მოსკოვის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი;

•

1974_1979 წ.წ. _ უმაღლესი, ელექტრონული ტექნიკის ინჟინერი, სპეციალობა
ნახევარგამტარები

და

დიელექტრიკები,

საქართველოს

პოლიტექნიკური

ინსტიტუტის საინჟინრო ფიზიკის ფაკულტეტი.
სამეცნიერო მოღვაწეობის სფერო:
•

რთული სისტემების მოდელირების და მართვის თეორია, მათ შორის სათბობენერგეტიკული

კომპლექსების

პრობლემები,

მოდელირების

პოლიტიკურ,

სოციალურ,

და

საგანგებო

ინფორმაციული

ეკონომიკურ

სიტუაციების

ტექნოლოგიები

სფეროებში.

და

მართვის
კვლევა

ინფორმაციული

და

კომპიუტერული ტექნოლოგიები.
პროფესიული მოღვაწეობა:
•

2009 წ. დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის
მოადგილე სამეცნიერო დარგში;

•

2008-2009 წ.წ. _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და
მართვის სისტემების ფაკულტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის
უფროსი;

•

2008 წ. დღემდე _ საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდიუმის წევრი,
ინფორმატიკისა და მართვის განყოფილების უფროსის მოადგილე;
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•

1996_2006 წ.წ. _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კომპიუტერული
სისტემების და ქსელების კათედრის პროფესორი;

•

2006 წ. დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კომპიუტერული
სისტემების და ქსელების კათედრის სრული პროფესორი;

•

1992_1995

წ.წ.

_

კომპიუტერული

და

ინფორმაციული

ტექნოლოგიების

სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის წამყვანი მეცნიერ მუშაკი;
•

1995_2005

წ.წ.

_

კომპიუტერული

და

ინფორმაციული

ტექნოლოგიების

სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი;
•

1992_1995 წ.წ. _ გამოთვლითი ტექნიკის კათედრის დოცენტი;

•

1989-1992

წ.წ. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საპრობლემო

ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
•

1985_86 წ.წ. გაერთიანება ”ელვას” ავტომატიზაციის საკითხებში სამეცნიერო_
კვლევითი ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ მუშაკი;

•

1979_83 წ.წ. გაერთიანება ”ელვას” ავტომატიზაციის საკითხებში სამეცნიერო_
კვლევითი ინსტიტუტის ინჟინერი.

პროფესიული წევრობა:
•

1996 წ. _ საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი;

•

1995 წ. _ საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი;
დამატებითი პროფესიული მოღვაწეობა:

•

1999-2004 წ.წ. _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის და
მართვის სისტემების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი;

•

2005 წ. დღემდე _ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო
საბჭოს წევრი;

•

1998_2003 წ.წ. _ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო
სიტუაციათა

და

სამოქალაქო

თავდაცვის

დეპარტამენტის

სამეცნიერო-

საექსპერტო საბჭოს წევრი;
•

ქართულ ელექტრონულ სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი
(http://gesj.internet-academy.org.ge/comp/);
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•

ჟურნალ

“სვეტიცხოველის”

სარედაქციო

საბჭოს

წევრი

(საქართველოს

ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის კათედრა)
•

2002 წ. დღემდე _ კომპლექსურ ავტომატიზაციის საკითხებში საერთაშორისო
კორპორაცია "Invensys Process Systems" LLC წარმომადგენელი საქართველოში;

პუბლიკციები:
ავტორია 80 სამეცნიერო ნაშრომის, 5 მონოგრაფიის და 5 სახელმძღვანელოსი.

•

დამატებითი ინფორმაცია:

•

2003 წ. _ დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით;

•

1996 წ. _ მიენიჭა პროფესორის სამეცნიერო წოდება;

•

1994 წ. _ მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი
(საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი);

•

1987 წ _ მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი (ქ.
მოსკოვი, მართვის პრობლემათა ინსტიტუტი)

ენების ფლობა:
•

ქართული (მშობლიური);

•

რუსული (თავისუფლად);

•

გერმანული (ლექსიკონის დახმარებით).
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