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სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 25 04 1951
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში
ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

 1975-1980 უმაღლესი. ნ. მუსხელიშვილის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.

განათლება

ავტომექანიკური ფაკულტეტი.
სამშენებლო და საგზაო მანქანები და მოწყობილობები
 1985-1988 წ მოსკოვის სახელმწიფო ავტო-საგზაო ინსტიტუტი. საგზაო-სამშენებლო
მანქანები და მოწყობილობები

სამუშაო
გამოცდილება

 20014-დან დღემდე ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მშენებლობის
მიმართულება. ასოცირებულიპროფესორი
 2010-2014 ა.წერეთლისსახელმწიფოუნივერსიტეტი. მშენებლობისმიმართულება.
ასოც.პროფესორი
 2006-2010 ა.წერეთლისსახელმწიფოუნივერსიტეტი. მშენებლობისმიმართულება.
ასოც.პროფესორი
 1990-2006 ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. სატრანსპორტო სისტემების
კათედრა. დოცენტი
 1988-1990 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, უფროსი მასწავლებელი
 1980-1988ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ლაბორანტი(ასისტენტი საათ)

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

C1

C2

X

რუსული
ფრანგული

B2

X
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კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი
წლის განმავლობაში)

სულ რაოდენობა 1

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა 1

1.

ახვლედიანი ხ. ბარდაჩიძე ი. მსოფლიო ინოვაციური ტექნოლოგიები
გზების
მშენებლობაში.
ინოვაციური
პროცესები
და
ტექნოლოგიები.საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
ინტერნეტ
კონფერენციის მასალები.- ქუთაისი. 2011. გვ.8-10. ipt-conf.atsu.edu.ge

1. ბარდაჩიძეი.ახვლედიანიხ.
მსოფლიოინოვაციურიტექნოლოგიებიგზებისმშენებლობაში.ინოვაციურიპრო
ცესებიდატექნოლოგიები.საერთაშორისოსამეცნიეროპრაქტიკულიინტერნეტკონფერენციისმასალები.- ქუთაისი. 2011. გვ.8-10. iptconf.atsu.edu.ge

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა 3

1. პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი.
კომპიუტერული სწავლების 60 საათიანი კურსი. სერტიფიკატი № RC 002.
ქუთაისი. 2007.
2. Certificateofattendance. Thisistocertifythat. Hasattendedthe. InternationalLabourOrganization, s
,,StartandImproveBusiness, [SIYB] TrainingofTrainers. 2007.
3. პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი. ტრენინგი „სწავლების ინოვაციური მეთოდების
გამოყენების შესაძლებლობები უმაღლეს სკოლაში“სერტიფიკატი № RC 120
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პროექტები / გრანტები
წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

---საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჯილდოები / სტიპენდიები

დამატებითი ინფორმაცია
2005,22.08. ბრძ. 4-19-ითმიენიჭაქუთაისისსახელმწიფოტექნიკურიუნივერსიტეტისდამსახურებული
მუშაკისწოდება.
2001, 20.04 ბრძ. 2-38 -ითუნივერსიტეტშიხანგრძლივიდანაყოფიერისამეცნიერო
პედაგოგიურიმოღვაწეობისათვისდადაბადებიდან 50 წლისშესრულებასთანდაკავშირებითგამოეცხადა
მადლობადაპრემიისსახითმიეცაერთითვისხელფასი.
1981,11.07 ბრძ. 4-904. სამსახურეობრივი
დასაზოგადოებრივიმოვალეობისმაღალდონეზეშესრულებისათვისგამოეცხადამადლობა
2006-2010 წლებში ვიყავი სამეცნიერო ხელმძღვანელი მაგისტრების : ჯვარშეილი პაატა, დავითულიანი ზურაბი
(დაცული)

2013-2015 წლებში ვიყავი სამეცნიერო ხელმძღვანელი მაგისტრის ჯაბა ბოჟაძე (დაცული)
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