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განათლება

 1978 - 1984 მოსკოვის ავტომექანიკური ინსტიტუტი, წარმოებების
ავტომატიზაციის ფაკულტეტი, სპეციალობა: მანქანათმშენებლობის
ავტომატიზაცია და კომპლექსური მექანიზაცია.
 1989 – 1992 მოსკოვის ჩარხსაიარაღო ინსტიტუტი, ასპირანტურა.
სპეციალობა: ტექნოლოგიური პროცესების და წარმოებების
ავტომატიზაცია.

სამუშაო გამოცდილება
 2014 -დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,პროფესორი.
 2006 - 2014 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ასოცირებული პროფესორი.
 1996-2006 ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი,
დოცენტი.
 2001-2004 ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური
უნივერსიტეტი,"საინფორმაციო სისტემების" კათედრის გამგე.
 1997-2001 ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი,
"საინფორმაციო სისტემები ეკონომიკაში" სექტორის ხელმძღვანელი
 1992-1996 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, უფროსი
მასწავლებელი.
 1984-1989 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ასისტენტი.
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A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word;
MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა,
Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

38
1. დავით ზაუტაშვილი "ელექტრონული მთავრობა " აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 წ.
202 გვ.
2. დავით ზაუტაშვილი "ელექტრონული ბიზნესი" აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 წ.
244 გვ.
3. Зауташвили Д. Бардавелидзе А. “Формы взаймодействия
электронного правительства“ XI
Международная научно
практическая
конференция
Инновации
на
основе
информационных и коммуникационных технологии - ИНФО-2014.
Сочи. стр 575-577
4. David Zautashvili, Nodar Chanturia “Development of mechanisms
of electronic participation on the local self-government web-site“ 4
international conference "problems of cybernetics and informatics"
Baku, Azerbaijan. 2012. volume 1.p. 59-61.
5. David Zautashvili, Akaki Girgvliani „Problems and prospects of
electronic shops development in Georgia“ 6 International conference
"Application of information and communication Technologies"
Tbilisi.2012. p. 333-336.

სამეცნიერო
კონფერენციები

14
1. მეშვიდე
საერთაშორისო
სამეცნიერო პრაქტიკული
კონფერენცია "ინტერნეტი და საზოგადოება" ქუთაისი. 2015 წ.
2. საერთაშორისო კონფერენცია "21 საუკუნის მეცნიერებისა და
ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები"
თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012 წ.
3. IV International conference "problems
informatics" Baku, Azerbaijan. 2012
4.VI

International

of cybernetics

and

conference "Application of information and

გვერდი 2 / 4

Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

communication Technologies" Tbilisi.2012
5. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია
"მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე
საინფორმაციო ტექნოლოგიები" თბილისი, საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2011 წ.

ტრენინგები / სემინარები

5
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. "ტრენინგი
ტრენერთათვის" 2012 წ.

პროექტები / გრანტები

14
1. "მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული
კონფერენცია "ინტერნეტი და საზოგადოება“ შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. სამეცნიერო
ხელმძღვანელი. 2013 წ.
2. "ქუთაისის საინფორმაციო საზოგადოებაზე გადასვლის
კონცეფცია."აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
შიგა საუნივერსიტეტო გრანტი. პროექტის ხელმძღვანელი.
2008-2009 წ.წ.
3. "მეორე სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინტენეტი და
საზოგადოება . ფონდი " Internet Access and Training Program
(IATP). აღმასრულებელი დირექტორი. 2002 წ.
4. "პირველი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინტენეტი
და საზოგადოება . ფონდი " Internet Access and Training Program
(IATP). აღმასრულებელი დირექტორი. 2001 წ.
5. "საინფორმაციო სისტემები ეკონომიკაში სასწავლო პროცესის
მეთოდური და ტექნიკური მხარდაჭერა" ფონდი "ღია
საზოგადოება-საქართველო" პროექტის ავტორი . 1998 წ.

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის
"ინტერნეტი და საზოგადოება“ აღმასრულებელი დირექტორი,
კონფერენციის საორგანიზაციო და სარედაქციო კომიტეტის
წევრი

ამერიკული ბიოგრაფიული ორგანიზაციის „ვინ არის ვინ
მსოფლიოში 2014“ (Marquis Who’s Who) ნომინანტი.
21 საუკუნის 2000 ინტელექტუალი. კემბრიჯის საერთაშორისო
ბიოგრაფიული ცენტრი. 2015 წ.

დამატებითი ინფორმაცია
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ასოციაცია "ღია საზოგადოება - ახალი ქუთაისი" თანადამფუძნებელი.
პროექტი "მოსახლეობის კონტროლი ადგილობრივ ბიუჯეტზე" ფონდი "National Ewdoment for
Democracy"(NED) პროექტის კოორდინატორი. 2002-2003 წ.წ.
პროექტი „კონტროლი ადგილობრივ ბიუჯეტზე" ფონდი "National Ewdoment for Democracy"(NED)
პროექტის კოორდინატორი. 2004-20010 წ.წ.
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