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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება



1987- ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი ( შიფრი 01.02.06 -მანქანების,
ხელსაწყოებისა და აპარატების დინამიკა და სიმტკიცე)

 1975 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკამათემატიკუს ფაკულტეტი.სპეციალობა- მათემატიკა, მათემატიკის
მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება






2007წ. -დღემდე ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი
2005-2007 ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის მათემატიკის კათედრის
დოცენტი
2004-2005 ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი მექანიკის
კათედრის დოცენტი
1991-2004 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის თეორიული
მექანიკის კათედრის დოცენტი
1989 -1991 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის თეორიული
მექანიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
1977-1989 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის თეორიული
მექანიკის კათედრის ასისტენტი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

ინგლისური

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

х

რუსული

х

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows . საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS
Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook).მათემატიკური პროგრამა Mathcad-ი
(კარგად, თავისუფლად ვიყენებ საიჟინრო ამოცანების გადასაწყვეტად)

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა 12.
მათ შირის 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
1. ა. ,აძგარაძე, ზ. არქანია. -შლანგების თავისუფალი
რხევების ერთი ამოცანის ამოხსნა Mathcad-ის
გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ინფორმაციული ტექნოლოგიები“ -შრომები, თბილისი2008. გვ 57-61.
2. A. Badzgaradze, Z. arkania – ABOUT KALKULACION OF
ONE OF THE METODS OF ZE HOSES LOADED WITH
CONCENTRATEDFORSES. PROBLEMS OF MECHANICS .
Iternacional scienific journal. Tbilisi 2008 №2 -72-77
3. А . Бадзгарадзе М. Гоголадзе . . . Прибор и методика
определения коеффисиента трения при движение по
поверхости нитепровода. Научние новости прузии № 2009
г. Ст. 14-17
4. ა. ბაძგარაძე - აბსოლუტურად მოქნილი ღეროების
სიხშირისა და რხევის ფორმების განსაზღვრა შეყურსული
დრეკადი ბმის გათვალისწინებით. საერთაშორისო
კონფერენცია „ მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“ შრომები. - ქუთაისი, საქართველო 2012 წ.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა 7. მათ შორის:
1.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ საინფორმაციო
ტექნოლოგიები“ თბილისი-2008

2. საერტაშ ორისო კონფერენცია „ მექანიკის არაკლასიკური
ამოცანები“ ქუთაისი -2007
3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ კოლხა“
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ქუთაისი 2009.
4. საქართველოს მექანოკოსთა კავშირის I V კონფერენცია.
თბილისი 2013.
5. “Energy: regional problems and development opportunities –Kutaisi,
Georgia 2015

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა 7.
1. მასწავლებელთა ტრენერების მოსამზადებელი ტრენინგი
თბილისი - 2014
2. ტრენერთა სკოლა- მოდული : „ მოსწავლეზე
ორიენტირებული სასწავლო გარემო. სწავლების
ინოვაციური მეთოდები“ თბილისი 2016
3.

პროექტები / გრანტები

GpraEd-ის ტრენინგი --„ზრდასრულთა სწავლება“.
თბილისი 2015/

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

--------არა-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჯილდოები /
სტიპენდიები

-----განათლების დამსახურებული მუშაკი---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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