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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2008 წ. აშშ, ოჰაიო, კოლუმბუსი. პროფესიული განათლება და
დასაქმემების განვითარება. სტაჟირება-ტრენინგი
 2006 წ. თბილისი, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) შრომითი
უნარ-ჩვევების მოდულების ტრეინინგის მეთოდოლოგია
 2005 წ. თბილისი, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO)
ტრენერების ტრეინინგი, მცირე ბიზნესის მართვა და განვითარება
 2003 წ. ბუდაპეშტი, “კერძო, სახელმწიფო და NGO-ების თანამშრომლობის
ფაქტორი დასაქმების ხელშეწყობისსფეროში” სტაჟირება-ტრეინინგი
 1994 წ. აშშ, არიზონას შტატის უნივერსიტეტი, ICMA მენეჯერთა
ასოციაცია, სტაჟირება
 1987 წ. ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი.
 1981-84 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ასპირანტურა
 1968-73 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ავტომატიკისა და
გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი. ინჟინერ–ელექტრიკოსი


 2015 წ. შ.პ.ს. ბიზნეს სკოლა – საკონსულტაციო სერვის ცენტრი
თანამდებობა - დირექტორი
 1999-2007 წწ. პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ცენტრი,
ქუთაისი თანამდებობა - დირექტორი
 2014 წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თანამდებობა –ასოც. პროფესორი
 2006-2014 წწ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თანამდებობა –დეკანის მოადგილე
 2006 ქუთაისის პოლიტეკნიკური უნივერსიტეტი თანამდებობა დეკანის მ.შ.
 1976-2005 წწ. ქუთაისის პოლიტეკნიკური უნივერსიტეტი
თანამდებობა - კათედრის გამგე
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 1975-1976 წწ. სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება “ელვა" თანამდებობა
- ინჟინერ ტექნოლოგი
 1973-1975 წწ. ელექტრო ტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის
თბილისის
განყოფილება თანამდებობა - ინჟინერ ტექნოლოგი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

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. ოპერაციული სისტემა
Linux ფაილის სისტემაში თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). 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. საგამომცემლო პროგრამები: Page Maker, Adobe
InDesign. ჰიპერტექსტის მარკირების ენა: HTML. სასცენარო ენები: JavaScript, PHP.
დაპროგრამების ენები: Pascal, C++, Java, Basic, Visual Basic, PL/1, Fortran.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)
წევრობა

სულ რაოდენობა 20

საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ კორესპოდენტი
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