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პროფესიული მოღვაწეობა
სამეცნ./აკად. ხარისხი:
სამუშაო ადგილი/
ორგანიზაცია:
დაწესებულების მისამართი:
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აკადემიური დოქტორი
1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
2. სტუ-ს კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.
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1. პროფესორი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების
ფაკულტეტის გამოყენებითი მათემატიკის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი;
2. სტუ-ს კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სტოქასტური
ანალიზისა და მათემატიკური მოდელირების
განყოფილების მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი.

განათლება
წლები
1970 – 1975 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი.
კვალიფიკაცია: მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი.
სამუშაო გამოცდილება
წლები
2016– დღემდე სტუ, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი,
გამოთვლითი მათემატიკის დეპარტამენტი, ხელმძღვანელი,
პროფესორი.
2015 – დღემდე სტუ, ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის
ინსტიტუტი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი.
2012–2017 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნეს სკოლა,
პროფესორი.
2009–2016 სტუ, კომერციალიზაციის დეპარტამენტი, მთავარი
სპეციალისტი.

2008–2012 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებები, მოწვეული
ლექტორი.
2007–2009 შპს სამეცნიერო საინჟინრო ცენტრი „სისტემოტი“, გენერალური
დირექტორი.
2004–2007 საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული
კომისია, მეთოდოლოგიური და ინფორმაციული
უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, დირექტორი.
1996–2004 საქართველოს სათბობ–ენერგეტიკის სამინისტრო, მინისტრის
მოადგილე-საპარლამენტო მდივანი.
1996–1996 საქართველოს სათბობ–ენერგეტიკის სახელმწიფო კორპორაცია,
ვიცე პრეზიდენტი პარლამენტთან ურთიერთობისა და
კანონშემოქმედებითი მუშაობის საკითხებში.
1988–1996 საქართველოს რესპუბლიკის მანქანათმშენებელთა საკავშირო
სამეცნიერო ტექნიკური საზოგადოების სამეცნიერო–საინჟინრო
ცენტრი “ТЕХМАШСАПР“, დირექტორი.
1986–1988 საქართველოს სახელმწიფო
კომიტეტი„საქსახსპეცტრანსის“სამეცნერო-კვლევითი და
საპროექტო-საკონსტრუქტორო ინსტიტუტ
„ტრანსავტომატიკის“დაპროექტების ავტომატიზაციის (CAD)
სისტემებისა და გამოთვლითი ტექნიკის განყოფილების
უფროსი – ინსტიტუტის CAD სისტემების მთავარი
კონსტრუქტორი.
1984–1986 საქართველოს სახელმწიფო კომიტეტი საქსახსპეცტრანსის
საგარეო კავშირებისა და ინფორმაციის განყოფილების უფროსი;
მეცნიერების, ახალი ტექნიკის დანერგვისა და პერსპექტიული
დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი.
1979–1984 „საქბაგირგზის“ სამმართველოს სამეცნიერო-კვლევითი და
საპროექტო-საკონსტრუქტოროინსტიტუტტრანსავტომატიკის
უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი.
1975–1979 სახალხო მეურნეობის ეკონომიკისა და დაგეგმვის სამეცნიერო
კვლევითი ინსტიტუტი, ეკონომიურ–მათემატიკური
გამოკვლევების განყოფილება: უფროსი ლაბორანტი, უფროსი
სპეციალისტი.
მეცნიერული მიღწევები
მონოგრაფია 1
სახელმძღვანელო 2
სტატიები 65

კონფერენციებში 24
მონაწილეობა
გამოგონებები 1
გრანტები 4
ენების ცოდნა
ქართული მშობლიური
რუსული თავისუფლად
ინგლისური საშუალოდ
პედაგოგიური საქმიანობა
წლები
1982 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ლექცია–

სემინარები ინფორმატიკაში;
1983-1984 საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი,

ლექცია–სემინარები ეკონომიკურ–მათემატიკური
მეთოდების შესახებ;
2008-2012 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ლექცია–სემინარები არამკაფიო გარემოში

გადაწყვეტილებათა მიღების შესახებ;
2012-2016 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი,
ლექცია–სემინარები არამკაფიო გარემოში
გადაწყვეტილებათა მიღების შესახებ;
2016 -დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ლექცია–სემინარები ფაზი ლოგიკის საფუძვლებში;

შერჩევისა და გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლები
მენეჯმენტში.
2018 უნგრეთი, დებრეცენის ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ლექციათა კურსი „გადაწყვეტილებათა მიღება
განუზღვრელ პირობებში“.
2019 პოლონეთი, ჟეშურის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი,
ლექციათა კურსი „გადაწყვეტილებათა მიღება
განუზღვრელ პირობებში“.
2010–2016 დაცული სადოქტორო დისერტაციების, სამაგისტრო
ნაშრომების ხელმძღვანელობა–კონსულტანტობა– 5
ნაშრომი.

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები
წლები
2019 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოს წევრი.

2018 საქართველოს საინჟინრო აკადემიის
აკადემიკოსი.
2016 შეყვანილია საქართველოს ენერგეტიკოსების
ენციკლოპედიაში.
2015 -დღემდე საერთაშორისო ჟურნალის AIS: Advances in
Information Sciences თანარედაქტორი.
4 იმპაქტ–ფაქტორიანი ჟურნალის რეცენზენტი
1996-2004 ჟურნალ „ენერგია“–ს რედკოლეგიის წევრი.
1997 სერტიფიკატი:ენერგეტიკული პოლიტიკის და
ფინანსების მენეჯმენტი გარდამავალი
პერიოდის ეკონომოკაში – ნავთობისა და
ენერგეტიკული სწავლების ოქსფორდის
კოლეჯი.
1999 სერტიფიკატი: სახელმწიფო და კერძო
სექტორების პარტნიორობის სამართლებრივი
კონტრაქტების ნაირსახეობანი – სახელმწიფო და
კერძო სექტორებს შორის ურთიერთობათა
ინსტიტუტი – IP3 (ვაშინგტონი).
2013 სექციის თავმჯდომარე 7th WSEAS International
Conference on BUSINESS ADMINISTRATION
(ICBA '13), Milan, Italy, 2013.
2018 სექციის თავმჯდომარე 2018 International
Conference on Applied Mathematics and
Computational Physics (ICAMCS 2018), Budapest,
Hungary, 2018.

ინტერესის სფერო
_________________________________________________________________________
ინფორმატიკა, მართვის სისტემები, ფაზი ლოგიკა, გადაწყვეტილების მიღების თეორია.

დამატებითი ინფორმაცია
1996–2007 წ.წ. საქართველოს წარმომადგენელი მსოფლიო ენერგეტიკულ
ქარტიაში (შტაბ–ბინა ქ. ბრიუსელში)
კანონშემოქმედება: თანაავტორობა და საქართველოს პარლამენტის პლენარულ
სხდომებზე შემდეგი კანონების გატანა:
1. საქართველოს
კანონი
„ელექტროენერგეტიკის
შესახებ“.
2. საქართველოს კანონი „ელექტროენერგეტიკისა და

ბუნებრივი გაზის შესახებ“.
3. საქართველოს კანონი „ნავთობისა და გაზის შესახებ“.

ჰობი
მუსიკა, ფეხბურთი, კროსვორდები.

სამეცნიერო შრომები-სულ 65, მათ შორის:
სახელმძღვანელო
1. ა.ფრანგიშვილი, თ.ცაბაძე, თ.წამალაშვილი. შერჩევისა და გადაწყვეტილების მიღების
საფუძვლები მენეჯმენტში (სახელმძღვანელო - ნაწილი პირველი). სტუ. ISBN 978 - 994120-792-1. 148 გვ. 2017
2. თეიმურაზ ცაბაძე, ფაზი ლოგიკის საფუძვლები, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური
უნივერსიტეტი“, 2018, ISBN 978-9941-20-792-4 (PDF)
მონოგრაფია
1. თ.ცაბაძე, დ. ჩომახიძე, ი.შალამბერიძე, ელექტროენერგიის ტარიფების დადგენის და
რეგულირების
მრავალვარიანტული
მოდელი
განუზღვრელობის
პირობებში,
მონოგრაფია, თბილისი, „დეგაპრინტი“, 2010, გვ.114,ISBN 978-9941-0-2361-3.
სამეცნიეროსტატიები ავტორის შეხედულისამებრ
1. Цабадзе Т.В. Автоматизация проектирования одноканатных подвесных дорог//Основные
проблемы автоматизации проектных работ: Сб.науч.тр./ЦНИИпроект,-М., 1986.-Вып.16.С.28-35.
2. Цабадзе Т.В., Шония З.Н. Проведение предпроектных исследований для создания
САПР//Теоретические

и

практические

вопросы

автоматизации

проектирования:

Сб.науч.тр./ЦНИИпроект,-М., 1987.-Вып.19.-С.7-16.
3. Цабадзе Т.В., ИгнатовВ.П.Метод иерархической структуризации компонентов процесса
проектирования//Теоретические и практические вопросы повышения качества проектных
4.
5.
6.
7.
8.

решений: Сб.науч.тр./ЦНИИпроект,-М., 1988.-Вып.20.
T.Tsabadze, The coordination index of finite collection of fuzzy sets, Int. J. Fuzzy Sets and
Systems, N107, 1999, 177-185.
T.Tsabadze, On Similarity and Coordination Index of Finite Collections of Fuzzy Sets, J.
Academy of Science Bulletin 169(3), 2004, 466-470.
T.Tsabadze, On the reduction of binary relations, J. Academy of Science Bulletin 170(1), 2004, 3741.
T.Tsabadze, A method for fuzzy aggregation based on grouped expert evaluations, Fuzzy Sets and
Systems 157 (2006) 1346-1361.
T.Tsabadze, A new approach to the establishment of electricity tariffs based on fuzzy sets, Georgian
Engineering News, 1 (2007) 113-119.

9. ივერი შალამბერიძე, დემურ ჩომახიძე, თეიმურაზ ცაბაძე, ენერგეტიკულ სექტორში
ტარიფების რეგულირების სრულყოფის საკითხისათვის, ჟ. მეცნიერება და
ტექნოლოგიები, #1-3. 2007.
10. T.Tsabadze, The reduction of binary fuzzy relations and its applications, J. Information Sciences N
178, 2008, 562–572.
11. ივერი შალამბერიძე, დემურ ჩომახიძე, თეიმურაზ ცაბაძე, ელექტროენერგიის ტარიფების
რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელი განუსაზღვრელობის პირობებში, ჟ.
„Energyonline“ #1(2), 2010.
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