
სამუშაო გამოცდილება:

2015-დან სს „საქართველოს რკინიგზა“, ფილიალის დირექტორის მოადგილე განვითარების მიმართულებით -
საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სააგენტოს უფროსი.

2010-2015 სს „საქართველოს რკინიგზა“, საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სააგენტოს
უფროსი.
2009-2010 შპს „საქართველოს რკინიგზის“ ფილიალის „საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები“

დირექტორის მოადგილე,
2006-2009 შპს „საქართველოს რკინიგზა“, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სააგენტოს უფროსის მოადგილე.
2006-2006 შპს „საქართველოს რკინიგზა“, საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი.
2005-2006 შპს „საქართველოს რკინიგზა“, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი.
2004-2005 შპს „საქართველოს რკინიგზა“, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსის მოადგილე

ინფრასტრუქტურის დარგში.
2002-2003 ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“ პროექტის „არჩევნების პროცესში კენჭისყრის პროცედურის

უზრუნველყოფის ელექტრონული სისტემა“ – პროექტის დირექტორი.
1998-2000 საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. 2000 წლის 16 ივნისს

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით „საქართველოს კონტროლის პალატაში მუშაობისას
გამოვლენილი მაღალი პროფესიონალიზმისა და ნაყოფიერი საქმიანობისათვის“ გამომეცხადა
მადლობა.

1994-1998 საქართველოს კონტროლის პალატა, თავმჯდომარის აპარატის უფროსი, 1997 წ. საქართველოს
პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ვიყავი საქართველოს კონტროლის პალატის პრეზიდიუმის წევრად.

1993-1994 საქართველოს კონტროლის პალატა, საინფორმაციო-ანალიტიკური განყოფილების გამგე.
1988-1993 სტრუქტურული კვლევის რესპუბლიკური ცენტრის თხელი ფირების მიღების ტექნოლოგიისა და

კვლევის სექტორის გამგე.
1987-1988 საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტთან არსებული სტრუქტურული კვლევის რესპუბლიკური

ცენტრი, მეცნიერ თანამშრომელი.
1983-1987 საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტთან არსებული სტრუქტურული კვლევის რესპუბლიკური

ცენტრი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
1979-1983 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მყარი ტანის ფიზიკისა და ნახევარგამტარული

ელექტრონიკის კათედრა, ლაბორანტი.
1974-1974 ამიერკავკასიის რკინიგზა, კავშირგაბმულობისა და სიგნალიზაციის თბილისის დისტანცია,

რადიოკავშირის ზეინკალი.
განათლება:
1974-1979 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (ქ.თბილისი), საინჟინრო- ფიზიკური ფაკულტეტი,

სპეციალობა: ელექტრონული ტექნიკის ინჟინერი
კომპიუტერის ცოდნა:

ოპერაციული სისტემები (MS-DOS, MS Windows 3.1… MS Windows 7, Linux), კომპიუტერული ქსელები: LAN,
WAN, TCP/IP, Active Directory, კომპიუტერული უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პროგრამული
უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზები, პროგრამირება (Visual Basic), PIC სერიის მიკროპროცესორების
პროგრამირება, სამომხმარებლო პროგრამები: MS Office (MS Access, MS Word, MS Excel, MS Visio, MS Power
Point, MS Project), Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, Corel Draw, Corel PhotoPaint, 1C, Internet browsing
(Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera,  etc.)

1995-2000 წწ. ვიყავი სახელმწიფო ფინანსების მართვის საერთაშორისო კონსორციუმის (ICGFM - The International
Consortsium on Government Financial Financial Manegment, Maryland 21663, USA) წევრი.

საკონტაქტო ინფორმაცია: საქართველო, 0112, ქ.თბილისი, თამარ მეფის გამზ. 15, ტელ: (+995 32) 219 99 70/219 99 44, მობ:
(+995 591) 190 172, ელ. ფოსტა: David.Tsivtsivadze@railway.ge

დავით წივწივაძე
დაბადების თარიღი: 22/01/1952

ელექტრონული ტექნიკის ინჟინერი
სამეცნიერო ნაშრომების რაოდენობაა - 44, მათ შორის 17 პატენტი

უცხო ენების ცოდნა: ინგლისური და რუსული.
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი


