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საორგანიზაციო  კომიტეტი 

1.აკაკი გირგვლიანი - კონფერენციის თავმჯდომარე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, პროფესორი, საქართველო 

2. დავით ლეკვეიშვილი - კონფერენციის თავმჯდომარის მოადგილე, აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველო 

3. დავით ზაუტაშვილი - კონფერენციის აღმასრულებელი დირექტორი, აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი, საქართველო 

4. გია სურგულაძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი, საქართველო 

5. მანანა ხაჩიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

პროფესორი, საქართველო 

6. მაის ფარხადოვი - რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი, 

პროფესორი, რუსეთი 

7. რუმიანა იორდანოვა - სოფიის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი, 

ბულგარეთი 

8. ხათუნა ბარდაველიძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი, საქართველო 

9. ლუდმილა ლიპატოვა - გიორგი პლეხანოვის სახელობის რუსეთის ეკონომიკური 

უნივერსიტეტი, პროფესორი, რუსეთი 

10. რატი აბულაძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი, 

საქართველო 

11. ავთანდილ   ბარდაველძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი, 

საქართველო 

12. მირანდა  გობიანი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტ პროფესორი, 

საქართველო 

13. მანანა ჭუმბურიძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი, საქართველო 

14. თეიმურაზ  ფესტვენიძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი, საქართველო 

15. ნოდარ  ჭანტურია- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი, საქართველო 

16. მიხეილ კოტიშაძე  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი, საქართველო 

 

 

 

 

 



კონფერენციის   მუშაობის   გრაფიკი 

2017  7 ივლისი 

12.00 – 13.00 – მონაწილეთა   რეგისტრაცია 

13.00 –15.30 – პლენარული  სხდომა (აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საკონფერენციო  დარბაზი) 

15.30 –16.30 – შესვენება  (ლანჩი) 

16.30–18.00 – ექსკურსია : ოკაცეს კანიონი  და  კინჩხას  ჩანჩქერი 

18.00 –20.00 – ვახშამი  რესტორანში 

20.00 – სასტუმროში  დაბინავება. 

 

2017    8 ივლისი 

10.00–10.30 – საუზმე  სასტუმროში 

10.30 – 12.30 – სექციებში  მუშაობა (აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის აუდიტორიები) 

12.30–13.00 – შესვენება  (ლანჩი) 

13.00–16.00 –სექციებში მუშაობა (აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის აუდიტორიები) 

16.30 – 17.30 – კონფერენციის  დახურვა. (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საკონფერენციო დარბაზი) 

18.00 – სტუმრების გამგზავრება 

 

პლენარული   სხდომა  

აწსუ სააქტო დარბაზი 

7  ივლისი 

1.მისასალმებელი სიტყვა - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, 

პროფესორი, გიორგი ღავთაძე 

2. “ საინფორმაციო   საზოგადოება”  -  საქართველოს  მეცნიერებათა  აკადემიის  აკადემიკოსი 

გოჩა ჩოგოვაძე 

3. მისასალმებელი სიტყვა - სომხეთის ნაციონალური პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის  

გიუმრის ფილიალის დირექტორი,  პროფესორი  აშოტ პაპოიანი  

4. მისასალმებელი სიტყვა - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური (DAAD )  დიანა  

შლუხტმანი   

5.   "ელექტრონული   დეკანატი" - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და 

საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის დეკანი დავით ლეკვეიშვილი 

 

 

 

 

 



1 სექცია 

ინტერნეტი,  ელექტრონული მთავრობა,  ელექტრონული ბიზნესი 

მწვანე   დარბაზი 

სექციის ხელმძღვანელი - პროფესორი   დავით ზაუტაშვილი 

ხელმძღვანელის მოადგილე - ასოცირებული  პროფესორი  რატი  აბულაძე 

1. დავით  ზაუტაშვილი,  მანანა  ქარქაშაძე, ნანა  ონიანი-საღინაძე 

ელექტრონული   მთავრობის   ცნება  და  განვითარების მოდელი 

2. გონჩაროვა   ალინა 

სოციალური   ქსელი, როგორც  ქსელური  საზოგადოების   გვერდითი   ეფექტი   

3. ტატიანა   ბონდარევა,   რუფინა აბდურახმანოვა 

ინტერნეტის  და  სოციალური  ქსელების  გავლენა  მოზარდებში   სუიციდური   განწყობილების   

ზრდაზე     

4. აბბაზბეკ   კასიმბეკოვი  

ყაზახეთის   კულტურული   მემკვიდრეობის   XIX   საუკუნის წერილობითი  წყაროების  

ელექტრონული    ბიბლიოთეკა       

5.ირაკლი  ბოჭორიშვილი, ნინი  ბოჭორიშვილი 

ინოვაციური  ტრენდები  ელექტრონულ  კომერციაში 

6.მიხეილ  კოტიშაძე 

ზოგიერთი   მოსაზრება  საგამომგონებლო  უნარების  განვითარებაზე  და საგამომგონებლო  

ცენტრის   ვებ-საიტზე. 

7. მიხეილ  ბიჭია 

პერსონალური  მონაცემების  კერძო  სამართლებრივი დაცვის  პრობლემა  ინტერნეტ სამყაროში 

8. რატია  ბულაძე,  ზოია   კაკულაშვილი 

ელექტრონული   მმართველობის    როლი   რეგიონების   განვითარებაში 

9. მანანა   ქარქაშაძე 

სამომხმარებლო   ინტერფეისის   განვითარების   პრობლემები 

10. მირიან   გიგოლაშვილი 

ინტერნეტის   საგადამხდელო   სისტემები 

11.  მზევინარ  ზაქარაია 

ვექტორული  ფორმატის   გამოყენება   Web-ში 

12. ლია ჯანაძე,  მთვარისა ზაუტაშვილი 

 ტურისტული  ვებ-საიტების  ეფექტურობის   შეფასება 

13. ზურაბ    ხურცია,  ელზა   ბიწაძე,  ნათია   დვალიშვილი 

ინტერნეტ   რეკლამა   სოციალურ   ქსელებში 

14.  პეტუხოვა  ნ.    ფარხადოვი  მაის 

ინტერნეტის  უმავთულო  ლოკალური  ქსელები 

 



 

2 სექცია 

მოდელირება და პროგრამირება 

სააქტო დარბაზი 

სექციის ხელმძღვანელი - პროფესორი აკაკი გირგვლიანი 

ხელმძღვანელის მოადგილე - პროფესორი  სერგო  ცირამუა  

1. ავთანდილ  კორძაძე,    დემური   დემეტრაშვილი,  ვეფხია   კუხალაშვილი 

  შავი  ზღვის  ოპერატიული  ოკეანოგრაფია   თანამედროვე   ეტაპზე 

2. მიხაილ მელკუმიანი, ფრიდა ბაგარიანი, აიკაზ იგიტიანი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავლენის მოდელირება სომხეთის ეკონომიკურ 

განვითარებაზე 

3. დიმიტრი  ჩუმაჩენკო 

დიფტერიის  ინფექციის  ეპიდემიის  პროცესის  ინტელექტუალური  სიმულაცია 

4. ალექსანდრე სურმავა ,   ვ. კუხალაშვილი  

მეტეოროლოგიური    ველების   რიცხვითი   მოდლირება   კახეთის   ტერიტორიაზე 

5. აკაკი   ძნელაძე 

საკონტროლო წერტილების  ოპტიმიზაცია  გამოთვლითიპროცესის დირექტიულ 

ვადაში  დასრულების   ალბათობის   მაქსიმუმის   კრიტრიუმით 

6. კენჟენბაევა  ჟანატ 

კალიების  ზემოქმედების  მინიმიზაციის  გეოგრაფიულად  კოდირებული  საინფორმაციო 

სისტემა (Geo-LIMIS)  დასავლეთ  ყაზახეთისთვის 

7. მიხეილ   კოტიშაძე 

ზოგიერთი   პარამეტრის  გავლენა  ხელოვნური ნეირონული ქსელის სწავლების სიზუსტეზე 

8. აშოთ  პაპოიანი, ვარდუი მურადიანი  

ჰაერის ნაკადის მოძრაობის მოდელირება პნევმორაპირულ დაზგაში  SolidWorks პროგრამულ 

გარემოში  

9. აკაკი  გირგვლიანი 

ტბის  ჰიდროლოგიური   მახასითებლების  რიცხვითი  მოდელის   რეალიზაცია 

Visual C++-ზე 

10. მიასოედოვა მ.  მიასოედოვა ზ.  ფესტვენიძე თ.  

 ჟესტების წერილობითი ფორმა და მისი გამოყენება ნაციონალურ ჟესტურ ენებში  

11. ალექსან  არზუმანიანი,  ტიგრან  მირველიანი, ოჰანეს მანუკიანი  

ფერადი  მეტალების  შენადნობების   დამუშავების პროცესისი  სიმულაცია.  

12. ასატურ   ელოიანი 

 მართკუთხა  ფირფიტის  ღუნვის   მოდელირება   

13. ირაკლი  ბაშელეიშვილი,   სერგო  ცირამუა 

მრავალფუნქციური  პერსონალის  შერჩევისა  და  ფუნქციათა   განაწილების   ალგორითმი 



14. ვალიდა  სესაძე,  გელა  ჭიკაძე,  თინათინ  კაიშაური,  ნელი  სესაძე 

ბიზნესის  მოდელირება   გლობალიზაციის  პირობებში 

 

3 სექცია 

მართვის   ინფორმაციული   სისტემები 

საკონფერენციო   ოთახი  1114 

სექციის   ხელმძღვანელი - პროფესორი  ავთანდილ   ბარდაველიძე 

ხელმძღვანელის   მოადგილე -  პროფესორი  გია  სურგულაძე 

 

1. გოჩა  ჩოგოვაძე,  არჩილ  ფრანგიშვილი,  გია   სურგულაძე 

მართვის საინფორმაციო სისტემების პროგრამული რეალიზაციის და მონაცემთა 

დამუშავების  ჰიბრიდული  ტექნოლოგიები 

2. ზურაბ გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, გ. კირცხალია 

კონფლიქტების  შიდა  სახელმწიფოებრივი   რეგულაციის    მოდელის    დამუშავება 

3. გია  სურგულაძე, გიორგი  კივილაძე 

კონსისტენტური მოდელები  რელაციურ  და  არარელაციურ  მონაცემთა  ბაზებში 

4. ბორის   მამიკონიანი 

გადაადგილების კომპიუტერული გამზომი დიფერენციალური ტევადური 

გარდამქმნელით  

5. ირაკლი   ბაშელეიშვილი 

მრავალფუნქციური   პერსონალის   შეფასების  მართვის  ინფორმაციული   სისტემა 

6. მანანა  ჭუმბურიძე, ლია   ჯანაძე, იამზე   გობიანი 

სასაწყობო   რეზერვების   ნორმირებული   მართვა 

7. გიორგი   მარტიაშვილი,  ბექა   კახელი 

დიდი   ზომის   მონაცემთა   შენახვა   მობილურ    აპლიკაციებში 

8. ნინო  თოფურია,  ლილი   პეტრიაშვილი,  გიორგი  სურგულაძე 

ვებ-სერვისის   რეალიზაცია   მულტიმოდალური   გადაზიდვების   სისტემისათვის 

9.  დავით   ნიკოგოსიანი,  ლუსინე  აბრამიანი 

პირველადი  გარდამქნელის  ტევადობის  გაზომვა  LabVIEW პროგრამულ  გარემოში  

10. ავთანდილ   ბარდაველიძე, ირაკლი   ბაშელეიშვილი 

გაყიდვების   მართვის   სისტემის   პროგრამული   უზრუნველყოფა 

11. ბარდაველიძე ხათუნა, ბარდაველიძე ავთანდილი. 

მასობრივი   მომსახურეობის  სისტემის  ანალიზური   მოდელირება 

MATLAB    პროგრამულ    პაკეტში 

12. პეტრიაშვილი  ლილი, ჟვანია  თალიკო, კიკნაძე  მზია 

ბიზნეს პროცესების   მრავალფაქტორიანი  ანალიზი OLAP ინსტრუმენტების 

გამოყენებით 



13. იზოლდა   ხასაია , მანანა   ჭუმბურიძე 

მართვის   ტექნოლოგიები    ტურისტული   ბიზნესისთვის 

14. ზურაბ  ხურცია 

მონაცემთა   ბაზების   ავტომატიზებული    პროექტირება   პროგრამისთვის  Oracle 

15. თამაზი   გამსახურდია,  თეიმურაზ   ფესტვენიძე,    გივი   ლობჟანიძე, ინგა  რამიშვილი 

სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების 

ავტომატიზაციის   საკითხები 

16. ცაცა   ნამჩევაძე , იამზე  იაგობიანი,    თამილა აბულაძე  

რელაციურ  მონაცემთა  ბაზების   დაპროექტების  საკითხები 

 

 

4 სექცია 
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სექციის ხელმძღვანელი - ასისტენტ  პროფესორი მირანდა  გობიანი 

ხელმძღვანელის მოადგილე -  დიანა  შლუხტმანი 

1. შლუხტმანი  დიანა,   შნაიდერი  ა.  
დანართი  Actionbound  გამოყენება  უცხო  ენების  სწავლებაში 
2. მირანდა   გობიანი,   თინათინი მებურიშვილი 

მობილური  ინტერნეტის  გამოყენების  სიხშირე  და  ფუნქციები 

3. ანატოლი  ბელჩუსოვი  

საგანანმანათლებლო რესურსების ციფრული კოლექციები ინფორმატიკის 

მასწავლებელებისათვის 

4. მარიამ    ზაქარიაშვილი    ირაკლი   ჭიჭაშვილი 

ელექტრონული   სასწავლო   გრემოს   პედაგოგიური   და  ტექნოლოგიური  ასპექტები 

MOODLE - LMS 

5. დალი ზაუტაშვილი 

სმაილის   მნიშვნელობა   ინტერნეტ-მეტყველების  ჩამოყალიბებაში 

6. თეონა  ნიჟარაძე 

ჩატის   ენობრივი  და  კომუნიკაციური   ასპექტები 

7. ნინო  შარაშენიძე 

ვებ ტექსტის  სტრუქტურის  საკითხისათვის   (გერმანული  ტექსტის  მაგალითზე) 

8. რამაზ   სვანიძე 

ძველი  და  ახალი   მედიები   სწავლებისა  და  სწავლის  პროცესში 

9. ეკატერინე  გაჩეჩილაძე  

ინტერნეტ   რესურსების   ინტეგრაცია  ფრანგული ენის   სწავლა /სწავლების   პროცესში  

 


