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2. პოზიცია და მიმართულება:
თანამდებობა: პროფესორი
მიმართულება: მათემატიკა

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
უმაღლესი საგანმანათლებლო ნ.მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის
დაწესებულების დასახელება ინსტიტუტი
მიმართულება / სპეციალობა 010107
ჩარიცხვის წელი 1992
დისერტაციის დაცვის წელი 1998
მინიჭებული კვალიფიკაცია აკადემიური დოქტორი
,,რიტცის მეთოდის გავრცელების შესახებ ფრეშეს ზოგიერთ
სადისერტაციო თემის სათაური
სივრცეში“
ნაშრომის ხელმძღვანელი დავით ზარნაძე

4. სხვა განათლება
I
უმაღლესი საგანმანათლებლო სამხრეთ ოსეთის პედაგოგიური ინსტიტუტი
დაწესებულების დასახელება
ფაკულტეტი / სპეციალობა მათემატიკისა და ფიზიკის ფაკულტეტი
დაწყება (წწ)
დასრულება (წწ)
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები 1980
1985
5. პროფესიული გამოცდილება
თარიღი (თთ/წწ)

დამსაქმებელი

-დან

-მდე

2009

დღემდე

2010

2010

სამხრეთ ოსეთის
ადმინისტრაცია
სათემო კოლეჯი (Southeast
Community College),
ლინკოლნი, აშშ

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი
თარიღი (თთ/წწ)
დაწესებულების
დასახელება
-დან
-მდე

პოზიცია / სამსახურებრივი
მოვალეობანი
განათლების სამსახურის უფროსი
მათემატიკის მასწავლებელი

სასწავლო კურსი
/კვლევითი პროექტი

სწავლების
საფეხური

2020

დღემდე

ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

სტატისტიკა

მაგისტრატუ
რა

2019

დღემდე

დისკრეტული
მათემატიკა

ბაკალავრია
ტი

2017

დღემდე

დღემდე

2005

დღემდე

გორის სახელმწიფო
სასწავლო
უნივერსიტეტი

მათემატიკა
ბიზნესისათვის,
სტატისტიკა
დისკრეტული
მათემატიკა,
კალკულუსი
კალკულუსი

ბაკალავრია
ტი

2013

სან დიეგოს
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
საქართველო
საქართველოს
ეროვნული
უნივერსიტეტი
კავკასიის
უნივერსიტეტი

1998

2005

ცხინვალის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

მათემატიკური
ანალიზი, ალგებრა

ბაკალავრია
ტი

ბაკალავრია
ტი
ბაკალავრია
ტი

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები
თარიღი
2019

ნაშრომის სათაური

ჟურნალის დასახელება

On linguistic and set
interpretations of logical
operations with
corresponding 3-input
circuits in Digital electronics

X Annual International
Conference of the Georgian
Mathematical Union Book
of Abstracts

გამომცემლობა
Book of Abstracts

2

2018

2017

2017

2016

2015

ჰიპოთეზის შემოწმების
ძალდებული
კრიტერიუმები
On the grammatical, set
interpretations and
unification of denotations of
logical operations
მატერიალური
იმპლიკაციის ოპერაციის
შესაბამისი 3-შემავლიანი
სქემები რიცხვით
ელექტრონიკაში
ლოგიკური ოპერაციების
შესაბამისი 3-შემავლიანი
სქემები რიცხვით
ელექტრონიკაში
„ან“ და „ან მხოლოდ“
კავშირების
მრავალჯერადი და
მონაცვლეობით
გამოყენების შესახებ

გორის უნივერსიტეტის
მე-11 საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია
VIII Annual International
Conference of the Georgian
Mathematical Union

შრომათა კრებული

გორის უნივერსიტეტის
მე-10 საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია

შრომათა კრებული

გორის უნივერსიტეტის
მე-9 საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია

შრომათა კრებული

გორის უნივერსიტეტის
მე-8 საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია

შრომათა კრებული

Book of Abstracts

8.სხვა სახის აქტივობა
N
აქტივობის დასახელება და აღწერა
1
ერაზმუს+,აკადემიური პერსონალის გაცვლითი პროგრამა სწავლებისათვის-ოპოლეს
ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ოპოლე, პოლონეთი, 2018წ.
2
3
4
5
6

აკადემიური პერსონალის მობილობის მევლანას პროგრამა - რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის
უნივერსიტეტი, რიზე, თურქეთი, 2015წ.
უნივერსიტეტის ლექტორთა განვითარების პროგრამა (JFDP) - ნებრასკას
უნივერსიტეტი, ლინკოლნი, აშშ, 2009-2010
დაჯილდოება ამერიკული საბჭოების მიერ JFDP მონაწილეთა ვირტუალურ
კონფერენციაში წარმატებული მონაწილეობისათვის - მეორე ადგილი, აშშ, 2010
რეგიონალური კონფერენცია (EDUCAUSE. Midwest Regional Conference) - ჩიკაგო, აშშ,
2010
დისტანციური სწავლების ცენტრი - აშშ საელჩოს გრანტი, პროექტის კოორდინატორი,
2011
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