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თეიმურაზ გრიგოლის ძე იმედაძე საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა 
კანდიდატი,  მრავალი წიგნისა და სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი,  

 
თეიმურაზ იმედაძე დაიბადა 1939  წლის 10 მარტს ქ. თბილისში. 
 
1959 წელს დაამთავრა თბილისის 23-ე საშუალო სკოლა და 

სწავლა გააგრძელა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტში, 
ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტზე, ავტომატიკისა და ტელემექანიკის 
სპეციალობით. იგი გამოირჩეოდა ბეჯითი სწავლით, ახალი დისციპლინების ათვისების კარგი 
უნარით, მეცნიერული აზროვნებით. როგორც მოწინავე სტუდენტმა, წინასადიპლომო პრაქტიკა 6 
თვის განმავლობაში გაიარა რიგის ელექტრომანქანათმშენებელ ქარხანაში, სადაც სპეციალიზებულ 
საკონსტრუქტორო ბიუროში მუშაობდა მე-3-თანრიგის ლაბორანტად. 1964 წელს წარჩინებით დაიცვა 
დიპლომი და მიენიჭა ინჟინერ-ელექტრიკოსის კვალიფიკაცია. 

1964 წლის სექტემბრიდან თ. იმედაძე  იწყებს მუშაობას საქართველოს პოლიტექნიკურ 
ინსტიტუტში, ავტომატიკისა და ტელემექანიკის კათედრის ასისტენტად. 1968 წელს სწავლა განაგრძო 
პეტერბურგის (ლენინგრადის) ზუსტი მექანიზმებისა და ოპტიკის ინსტიტუტის ასპირანტურაში. 1973 
წელს აქვე, მართვისა და გამოთვლითი ტექნიკის სამეცნიერო საბჭოზე წარმატებით დაიცვა 
საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: ”მართვის გამოთვლითი სისტემების ოპტიმალური დინამიკური 
მახასიათებლების განსაზღვრის ალგორითმული კვლევა და დამუშავება” და 1974 წელს საკავშირო 
საატესტაციო კომისიის მიერ მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.  

უდავოდ დიდია ბატონი თეიმურაზ იმედაძის დამსახურება სამეცნიერო-პედაგოგიური 
მოღვაწეობის თვალსაზრისით. 1971 წლიდან იგი მუშაობას განაგრძობს სპი-ს ავტომატიკისა და 
ტელემექანიკის კათედრაზე, ჯერ ასისტენტად, შემდეგ უფროს მასწავლებლად, და 1975 წლიდან 
დოცენტად. 1978 წელს საკავშირო საატესტაციო კომისიის მიერ მას მიენიჭა დოცენტის აკადემიური 
წოდება სპეციალობით ”ავტომატიკა და ტელემექანიკა”. 1986-1989 წლებში თ. იმედაძე მუშაობს 
ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილედ. 1989-2005 წლებში 
სტუ-ს ”მართვისა და ავტომატიზაციის” კათედრის დოცენტად, 2006 წლიდან იგი გადაყვანილია იმავე 
კათედრის სრული პროფესორის თანამდებობაზე. 2007 წლიდან იგი საინჟინრო კიბერნეტიკისა და 
ხელსაწყოთმშენებლობის დეპარტამენტის სრულ პროფესორია.  

სტუ-ში ხანგრძლივი, ნაყოფიერი მუშაობის მანძილზე ბატონ თ. იმედაძის მიერ 
გამოქვეყნებულია 50-ზე მეტი სამეცნიერო და პედაგოგიური ნაშრომი, მათ შორის 8 სახელმძღვანელო. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი ღვაწლი და ინიციატივა ქართველი სტუდენტების პრაქტიკების 
ორგანიზაციის საკითხებში პეტერბურგის უნივერსიტეტებსა და ავტომატიზაციის სამეცნიერო-
საწარმოო დაწესებულებებში.   

ბატონი თეიმურაზ იმედაძის, გულისხმიერი ადამიანის და ღირსეული მეცნიერის, უაღრესად 
პატიოსანი და ფაქიზი სულის კაცის ნათელი სახე დიდხანს იცოცხლებს მისი ოჯახის, მეგობრების და 
კოლეგების მეხსიერებაში.  

 
მართის სისტემებისა და რობოტოტექნიკის მიმართულება, 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, 
ჟურნალის რედკოლეგია 

პროფესორ თეიმურაზ იმედაძის ხსოვნა  
(1939 – 2009) 


