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ენებიენები

ენაენა წერაწერა კითხვაკითხვა მეტყველებამეტყველება
Italian A2 A2 A2

German A1 A1 A1
Portuguese B1 B1 B1

Spanish B1 B1 B1
French B2 B2 B2
English C2 C2 C2
Russian C2 C2 C2

ქართული (Georgian) C2 C2 C2

განათლებაგანათლება

უმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსიუმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსი

აკადემიური ხარისხი/სტატუსი: დოქტორანტი

მიღებული განათლებამიღებული განათლება

აკადემიურიაკადემიური
ხარისხი/სტატუსიხარისხი/სტატუსი

დაწესებულების დასახელებადაწესებულების დასახელება ქვეყანაქვეყანა სპეციალობასპეციალობა
დაწყებისდაწყების

წელიწელი
დასრულებისდასრულების

წელიწელი

ბაკალავრი/გათანაბრებული
თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო

უნივერსიტეტი
საქართველო

(Georgia)
   

მაგისტრი/მაგისტრთან
გათანაბრებული

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი

საქართველო
(Georgia)

   

პროექტებიპროექტები

მიმდინარე პროექტებიმიმდინარე პროექტები

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

საქართველოში გავცელებული სახეობის Daphne
glomerata Lam.-ს ფიტოქიმიური და ბიოლოგიური

შესწავლა

დოქტორანტი/
ინდივიდუალური

პროექტი

გიორგი
მოშიაშვილი

06.11.2017

შოთა რუსთაველის
საქართველოს

ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი

დასრულებული პროექტებიდასრულებული პროექტები



პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

სამკურნალო მცენარეების დამზადება
საქართველოში შრომის ბაზრის განვითარების

შანსია

ძირითადი
პერსონალი

ალიოშა
ბაკურიძე

01.06.2015 01.12.2015 Polish Aid

საქართველოში გავრცელებული სუროების
სხვადასხვა პოლარობის ექსტრაქტების შესწავლა

პეპტიკური წყლულის საწინააღმდეგო
ეფექტურობის შესწავლის მიზნით

ძირითადი
პერსონალი

გენრი
დეკანოსიძე

01.02.2012 31.12.2014

შოთა
რუსთაველის
საქართველოს

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი

სამეცნიერო მიმართულებებისამეცნიერო მიმართულებები

ძირითადი მიმართულებებიძირითადი მიმართულებები

მიმართულება: 3. მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებანი

ქვე-მიმართულება: 3.1 ფუნდამენტური მედიცინა

კატეგორია: 3.1.5 ფარმაკოლოგია და ფარმაცია

დასაქმების ისტორიადასაქმების ისტორია

მიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)იმიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)ი

სამუშაო ადგილისამუშაო ადგილი
სტრუქტურულისტრუქტურული

ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

თსსუ ი.ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

ანალიზისა და
სტანდარტიზაციის

დეპარტამენტი

მეცნიერი
თანამშრომელი

ფარმაცევტული პროდუქტების და ბუნებრივი
ნაერთების თვისობრივი, რაოდენობრივი და

სპექტრალური ანალიზი
10.09.2018

სამუშაო გამოცდილებასამუშაო გამოცდილება

კომპანია /კომპანია /
დაწესებულებადაწესებულება

სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო

უნივერსიტეტი

სამედიცინო
ბიოლოგიის და

პარაზიტოლოგიის
დეპარტამენტი

მოწვეული
პედაგოგი

ლექციების კითხვა;
სემინარების ჩატარება;

პრაქტიკული სამუშაოების
ჩატარება;

07.03.2016 18.01.2019

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო

უნივერსიტეტი

ფარმაკოგნოზიის და
ფარმაცევტული

ბოტანიკის
დეპარტამენტი

მოწვეული
პედაგოგი

ლექციების კითხვა;
სემინარების ჩატარება;

პრაქტიკული სამუშაოების
ჩატარება;

10.03.2013 28.07.2017

ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული

ბიურო

ქიმიურ
ნარკოლოგიური

ექსპერტიზის
დეპარტამენტი

ლაბორანტი

ქიმიური და
ტოქსიკოლოგიური

ანალიზების ჩატარება ან/და
მათ ჩატარებაში მონაწილება

01.02.2012 01.03.2016

სამეცნიერო პროდუქტიულობასამეცნიერო პროდუქტიულობა

სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელოსტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო

ტიპიტიპი ავტორ(ებ)იავტორ(ებ)ი სათაურისათაური ჟურნალიჟურნალი წელიწელი

სტატია
ბ.ტაბიძე, ნ.ტაბატაძე, ჯ.ანელი,

ვ.მშვილდაძე, გ.მოშიაშვილი
Preliminary phytochemical and biological evaluation of

Daphne glomerata extracts
Georgian

Medical News
2014

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობასამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა



სამეცნიერო ფორუმის დასახელებასამეცნიერო ფორუმის დასახელება მოხსენების სათაურიმოხსენების სათაური
ჩატარებისჩატარების

ადგილიადგილი
წელიწელი

მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე
„ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად

აქტიური ნივთიერებები”

Phytochemical and biological study of Daphne glomerata
growing in Georgia

თბილისი 2018

მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე
„ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად

აქტიური ნივთიერებები”

საქართველოში გავრცელებული ბეგქონდარას
სახეობების Thymus collinus და Thymus tiflisiensis

ეთერზეთების დახასიათება
თბილისი 2018

World Congress on Pharmacology and Chemistry of
Natural Compounds

Standartization of the active extract of Cephalaria gigantea თბილისი 2017

3d International Conference on Pharmaceutical Sciences
Some biologically active compounds from the bark of Betula

megrelica
თბილისი 2015


