ანზორ შარაშენიძე
ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
თბილისი, ორბელიანის ქ. 29/36
ტელ: 238 55 66 , მობ: 599 20 63 63, anzorsharashenidze1@gmail.com
პროფესიული გამოცდილება:
1992-დღემდე

თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დამფუძნებელი და რექტორი

პედაგოგიური გამოცდილება:
1976 წ. დღემდე

ტელეკომუნიკაციის მოდულების სასწავლო კურსების წამყვანი ლექტორი

განათლება:
1999 წ. -დღემდე თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი
1995წ.

თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დოცენტი

1987წ.

კავშირგაბმულობის ელექტროტექნიკური ინსტიტუტი, ავტომატური
ელექტროკავშირის ფაკულტეტი, ასპირანტურა (მოსკოვი, რუსეთი)

1975წ.

კავშირგაბმულობის ელექტროტექნიკური ინსტიტუტი, ავტომატური
ელექტროკავშირის ფაკულტეტი (მოსკოვი, რუსეთი)

1966 წ.

თბილისის46 საშუალო სკოლა წარჩინებით

მონოგრაფიები და სამეცნიერო ნაშრომები :
•
1 მონოგრაფიის; 4 სახელმძღვანელოს და 70-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი;
•
ჯილდოები
12.12. 2016 წ.

ხარისხის კვლევის ევროპული საზოგადოების ჯილდო- ოქროს პრიზი ხარისხის
განვითარებაში მიღწეული წარმატებისათვის.

01.05. 2016 წ.

ევროპის საგანმანათლებლო ორგანიზაციის ჯილდო საერთაშორისო ვარსკვლავიხარისხის მიმართულებით ლიდერობისა და ინოვაციური
მიდგომებისათვის“(საფრანგეთი)

2013 წ.

იერუსალიმის უნივერსიტეტის საპატიო ჯილდო (ისრაელი)

2012 წ.

ა.ი.გერცენისსახ. პედაგოგიური ინსტიტუტის საპატიო ჯილდო(რუსეთი)

2010 წ.

საერთაშორისო საგანმანათლებლო ორგანიზაცია „Publicasiones de
Comercio International, S.A. “Actualidad”-ის პრესტიჟისა და ხარისხის
საერთაშორისო ჯილდო „ოქროს არწივი“ განათლების სფეროში მიღწეული
წარმატებისა და საუკეთესო მენეჯმენტისთვის (ესპანეთი)

2010 წ.

ურმიის უნივერსიტეტის საპატიო ჯილდო (ირანი)

28.08.2004 წ.

„წმინდა გიორგის“ საიუბილეო ორდენის კავალერი

09.10.2002 წ.

საქართველოსპრეზიდენტის ჯილდო-ღირსების ორდენი უმაღლესი განათლების
სფეროში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის

1993 წ.

კავკასიის უნივერსიტეტის საპატიო ჯილდო (აზერბაიჯანი)

წევრობა:
2016 წ.

საერთაშორისო საზოგადოება „International Star for Leadership in Quality (ISLQ)
-ს საპატიო წევრი

02.05.2016 წ.

ვენის კავკასიოლოგიის ცენტრის საპატიო წევრი(ავსტრია)

2015 წ.

სამართლის უნივერსიტეტის საპატიო წევრი (კიევი, უკრაინა)

2015 წ.

უკრაინის საპატრიარქოს სასულიერო აკადემიის საპატიო წევრი (კიევი, უკრაინა)

2010 წ.

კლასიკური კერძო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი, ძალაუფლების კვერთხის
კავალერი (უკრაინა)

18.02.2009 წ.

საქართველოს პოლიტიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი

10.03.2009 წ.

საქართველოს ეროვნულ და სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი

22.04.2008 წ.

საერთაშორისო რექტორთა საბჭოს დამფუძნებელი (უკრაინა, ოდესა)

2006 წლიდან

მსოფლიოს უნივერსიტეტთა ასოციაცია - IAU
(International Association of Universities)-ს წევრი

2006-2011 წწ.

საქართველოს უნივერსიტეტების რექტორთა საბჭოს დამფუძნებელი და
თავმჯდომარე

2005 წლიდან

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალ„აღმაშენებელი“-ს დამფუძნებელი და მთავარი
რედაქტორი

20.06.2004 წ.

მეცნიერებათა აკადემია“ფაზისის“ ნამდვილი წევრი

2000 წლიდან

გაზეთ „აღმაშენებელი“-ს დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი

1991წლიდან

საქართველოს კავშირგაბმულობის ასოციაციის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი

1990 წლიდან

დავით აღმაშენებლის საქველმოქმედო საზოგადოების ვიცეპრეზიდენტი და
პრეზიდიუმის წევრი

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა:
1992 წლიდან

30 -ზე მეტი საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზატორი და
ხელმძღვანელი

საქველმოქმედო საქმიანობა:

2015 წლიდან

ხონის რაიონის სოფელი ვანდიდის წმ. მარიამის სახელობის ეკლესიის
მშენებლობა

2007 წლიდან

კოჯორის მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სახლის პატრონაჟი

2007 წლიდან

ახალქალაქის მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სახლის პატრონაჟი

2006 წლიდან

თელავის მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სახლის პატრონაჟი

1996 წ.

ნარიყალასწმ. ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის რესტავრაცია

1992-96 წწ.

ზედა ვანის მთვარანგელოზის სახ. ეკლესიის რესტავრაციაში თანამონაწილეობა

კომპიუტერული პროგრამები და ენები :
•
კარგად
საოფისე პროგრამები
ქართული
რუსული
გერმანული

•

მშობლიური

•

სრულყოფილად

•

ლექსიკონის დახმარებით

