
პერსონალური მონაცემები CV 

გვარი:      ჩოგოვაძე 

სახელი:   გოჩა 

დაბადების თარიღი და ადგილი:  11იანვარი, 1941წ, ქ. ქუთაისი 

ტელეფონები:   222-52-96,   599-533533 

ელ. ფოსტა:        infsoc@gtu.ge 

ვებ გვერდი:       http://gtu.ge/infsoc/ 
 

განათლება: 
 

1947-1958     56-ე საშუალო სკოლა. ოქროს მედალის ატესტატი 

1958-1963     საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, წარჩინების 

                       დიპლომი 

1964-1967     სამეცნიერო სტაჟირება მენდელეევის  სახელობის 

                      ქიმიურ-ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში(მოსკოვი) 

1968-1969    სამეცნიერო სტაჟირება დარმშტატის უმაღლეს ტექნიკურ  

                     სკოლაში(გერმანია) 

 

სამეცნიერო ხარისხი და წოდება: 
 

1968              ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი 

1972              მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დოცენტი 

1975              ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი 

1976              პროფესორის სამეცნიერო წოდება 

1989-1993    საქართველოს ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი 

1993              საქართველოს ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი 

 

სამსახურეობრივი გამოცდილება: 

1963-1967    სპი-ის საპრობლემო ლაბორატორიის „ავტომატიკა და გამოთვლითი ტექნიკა“ 

                      უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

1967-1971     სპი-ის გამოთვლითი ტექნიკის კათედრის ასისტენტი,უფროსი მასწავლებელი  

1971-1980     მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის გამგე საქართველოს  

                       ტექნიკურ უნივერსიტეტში და  სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის  

                       ხელმძღვანელი 

1981-1986 იუნესკოს განყოფილების „ინფორმატიკა განათლებაში“ ხელმძღვანელი 

1986-1988       საქართველოს კპ ცკ-ის განათლებისა და   მეცნიერების განყოფილების  

                        ხელმძღვანელი 

1986-1988 საქართველოს უმაღლესი საბჭოს განათლებისა და მეცნიერების   

                       კომიტეტის თავმჯდომარე  

1986-1988      საქართველოს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი 

1988-1993 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი 

1988                საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი 

1993               აკადემიკოსი და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  პრეზიდიუმის  

                       წევრი 

1994-2004 საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საფრანგეთის  

                       რესპუბლიკასა და ესპანეთის სამეფოში 

1999-2003 იუნესკოს აღმსარულებელი საბჭოს წევრი 

2001-2003 იუნესკოს აღმასრულებელი საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი 

http://gtu.ge/infsoc/


2003         წლიდან დღემდე სტუ-ს იუნესკო-ს კათედრის „ინფორმაციული   

                 საზოგადოება“გამგე  

2003         წლიდან   იუნესკოს გენერალური დირექტორის მრჩეველი 

2004         წლიდან იუნესკოს  გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა  

                 და კულტურის ორგანიზაციის  მისიის ხელმძღვანელი 

 

პედაგოგიური მოღვაწეობა: 
 

1967-1971   სპი-ის გამოთვლითი ტექნიკის კათედრის ასისტენტი,უფროსი მასწავლებელი 

1971-1980 მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დოცენტი, პროფესორი  

 

საზღვარგარეთ საქმიანობა: 
 

1963-1964     გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა სამეცნიერო სტაჟირება 

1975-1976     გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ლექციების კითხვა 

1981-1986     მუშაობდა საფრანგეთში, პარიზში იუნესკოს განათლების სექტორის  

                       ინფორმატიკის განყოფილების უფროსად. 

1994-2004      საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საფრანგეთის  

                       რესპუბლიკასა და ესპანეთის სამეფოში 

1999-2003      იუნესკოს აღმსარულებელი საბჭოს წევრი 

2001-2003 იუნესკოს აღმასრულებელი საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი 

2004      იუნესკოს გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა  

                        და კულტურის ორგანიზაციის  მისიის ხელმძღვანელი  

 

ენების ცოდნა: 
 

ქართული მშობლიური 

ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული თავისუფლად 

 

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: 
 

• განათლება და მეცნიერება 

• საერთაშორისო ურთიერთობები 

• საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 

 

გამოგონებები: 
 

1968     საავტორო მოწმობა №231220 

1972     საავტორო მოწმობა №343313 

1976     საავტორო მოწმობა №506002 

1978     საავტორო მოწმობა №596986 

1979     სსრკ-ს ალგორითმებისა და პროგრამების ფონდი №11003974 

1979     სსრკ-ს ალგორითმებისა და პროგრამების ფონდი №П003975  

1979     სსრკ-ს ალგორითმებისა და პროგრამების ფონდი № П004027 

1980     სსრკ-ს ალგორითმებისა და პროგრამების ფონდი № П004415 

 

 

 

 

 



სხვა საქმიანობა: 
 

• რუსეთის სამხატვრო აკადემიის საპატიო წევრი 

• ევროპის (ზალცბურგი) მეცნიერებათა და ხელოვნების აკადემიის ნამდვილი 

წევრი   

• საერთაშორისო ტექნიკური ასოციაციებისა და ორგანიზაციების გაერთიანების     

• (UATI) პირველი ვიცე-პრეზიდენტი 

• საინჟინრო მეცნიერებებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო საბჭოს (ICET)  

• მმართველობის წევრი 

• ჩეხეთის უნივერსიტეტის (CVUT) საპატიო დოქტორი (პრაღა) 

• საქართველოს ინფორმატიკის ეროვნული ასოციაციის საპატიო პრეზიდენტი 

• საერთაშორისო მოძრაობის `პროფესორები მშვიდობისათვის~ მოსკოვის 

ბიუროს წევრი 

• სამეცნიერო შრომების „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“ სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი 

ჯილდოები, პრემიები საპატიო წოდებები: 

1981  სსრკ საპატიო ნიშნის ორდენი 

1998   საქართველოს ღირსების ორდენი 

2001   გ.ნიკოლაძის სახელობის მედალი 

2002   საფრანგეთის „აკადემიური პალმის“ ორდენი 

2010   საფრანგეთის ორდენი  "ხელოვნებისა და სიტყვიერების  

           ოფიცერი" 

      დაჯილდოებულია აგრეთვე სხვადასხვა ქვეყნებისა და ასოციაციების მედლებით 

 

 

 

მონოგრაფიები: 

 

1991      „პერსონალური კომპიუტერები“ გამომცემლობა „მეცნიერება“ 

2003       „ინფორნაცია“  გამომცემლობა  „ნეოსტუდია“ 

2003       “INFORNATION” გამომცემლობა  “DaTa +” 

2003       „ИНФОРНАЦИЯ“  გამომცემლობა „DaTa +” 

2006        „გლობალანსი“    გამომცემლობა „ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი    

                სახელოსნოები” 

2006        “GLOBALANCE” გამომცემლობა „ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი    

                სახელოსნოები” 

      2006     „ГЛОБАЛАНС“  გამომცემლობა „ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი    

                სახელოსნოები" 

2009      “ბიოსფეერია“გამომცემლობა „ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი    

                სახელოსნოები" 

2009         „БИОСФЕЕРИЯ“  გამომცემლობა „ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი    

                სახელოსნოები" 

2015         „ფიქრები მომავალზე“  გამომცემლობა „ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი    

                სახელოსნოები" 

2015      „ВЗГЛЯДЫ НА БУДУЩЕЕ“  გამომცემლობა „ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი    

                სახელოსნოები" 

 



2017    „მართვის საინფორმაციო სისტემების დაპროგრამების ჰიბრიდული  

              ტექნოლოგიები და მონაცემთა მენეჯმენტი“  საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ 

 

 

სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური 

ლიტერეტურა და საშუალებები: 

 

1991      „პერსონალური კომპიუტერები“ გამომცემლობა „მეცნიერება“ 

2003       „ინფორნაცია“  გამომცემლობა  „ნეოსტუდია“ 

2003       “INFORNATION” გამომცემლობა  “DaTa +” 

2003       „ИНФОРНАЦИЯ“  გამომცემლობა „DaTa +” 

 

 

  ოჯახური მდგომარეობა: 
 

 

მეუღლე:   მანანა ჯიბლაძე-ჩოგოვაძე 

ვაჟი:         ირაკლი ჩოგოვაძე 

 

 

ელექტრონული პუბლიკაციები: 

 

  2016  მართვის ავტომატიზებული სისტემები და პროგრამული ინჟინერია: ინოვაციები საუნივერსიტეტო 

განათლების სფეროში. გოჩა ჩოგოვაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, გიორგი გოგიჩაიშვილი, ვაჟა დიდმანიძე, გია 

სურგულაძე// MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING: INNOVATIONS IN UNIVERSITY 
EDUCATION. Chogovadze G., Prangishvili A., Gogichaishvili G., Didmanidze V., Surguladze G. // АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Чоговадзе Г., Прангишвили А., Гогичаишвили Г., Дидманидзе В., Сургуладзе Г.  

  2016  ინფორმაცია – ცივილიზაციის კოდი (ცივილიზაციის იბერიული მოდელი). გოჩა ჩოგოვაძე, ალიკო ცინცაძე 

// INFORMATION – CIVILIZATION CODE (IBERIAN CIVILIZATION MODEL). Chogovadze G., Tsintsadze A. // ИНФОРМАЦИЯ – КОД 
ЦИВИЛИЗАЦИИ (МОДЕЛЬ ИБЕРИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ). Чоговавзе Г., Цинцадзе А. 
 

2017    საინფორმაციო სისტემებიდან ინფორმაციული საზოგადოებისაკენ. გოჩა ჩოგოვაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, 

თემურ ჯაგოდნიშვილი, გია სურგულაძე // FROM INFORMATION SYSTEMS TO INFORMATION SOCIETY. Chogovadze Gocha, 
Prangishvili Archil, Djagodnishvili Temur, Surguladze Gia // ОТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ К ИНФОРМАЦИОННОМУ 
ОБЩЕСТВУ Чоговадзе Г., Прангишвили А., Джагоднишвили Т., Сургуладзе Г. 
 

2017   ბიზნესის საინფორმაციო სისტემების ინტეგრირებული გამოყენება ინტერდისციპლინური განათლების 

სფეროში. გოჩა ჩოგოვაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, გია სურგულაძე, ლილი პეტრიაშვილი, გულბაათ ნარეშელაშვილი 
// INTEGRATED APPLICATION OF BUSINESS INFORMATION SYSTEMS IN  
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