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ენებიენები

ენაენა წერაწერა კითხვაკითხვა მეტყველებამეტყველება
Russian C2 C2 C2
English C2 C2 C2

ქართული (Georgian) C2 C2 C2

განათლებაგანათლება

უმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსიუმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსი

აკადემიური ხარისხი/სტატუსი: დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული

მინიჭების თარიღი: 29.11.2005

მიღებული განათლებამიღებული განათლება

აკადემიურიაკადემიური
ხარისხი/სტატუსიხარისხი/სტატუსი

დაწესებულების დასახელებადაწესებულების დასახელება ქვეყანაქვეყანა სპეციალობასპეციალობა
დაწყებისდაწყების

წელიწელი
დასრულებისდასრულების

წელიწელი
დოქტორი/დოქტორთან

გათანაბრებული
საქ. მეცნიერერებათა აკადემია,

ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი
 ფარმაცია 2003 2005

მაგისტრი/მაგისტრთან
გათანაბრებული

თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური
ინსტიტუტი

 
ბიოლოგია-

ქიმია
1976 1981

ტრენინგები/სემინარები/სასწავლო კურსებიტრენინგები/სემინარები/სასწავლო კურსები

ორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელება
ტრენინგის / სემინარის / სასწავლოტრენინგის / სემინარის / სასწავლო

კურსის თემაკურსის თემა
დაწყებისდაწყების

წელიწელი
დასრულებისდასრულების

წელიწელი
Walter Reed Army Institute of Research; the US Center for
Disease Control; the Georgian National Center for Disease

Control,

Training course “Laboratory Animal Science: An
International Perspective”

2015  

WIPO; საქართველოს ტექნოლოგიის გადაცემის
ცენტრი; საქპატენტი

Working Together for Promoting Knowledge
Transfer and IP Commercialization in Georgia

(Meeting of National Knowled ge Transfer
Stakeholders)

2014  

Association of University Technology Managers (AUTM),
AUTM Advanced Technology Operations and
Organization Licensing Skills (TOOLS) Course

2014  

CRDF Global; GRDF; SRNSF
Science & Technology Entrepreneurship Program

Technology Commercialization Practicum-
Dialogue

2013  



GRDF; SRNSF; PRAXI Help-Forward Network (Greece);
IncoNet:

Workshop: Development of Coherent Innovation
Policy in South Caucasian Countries and

Moldova and Facilitation of Cooperation of
SMEs with R&D

2013  

CRDF, Shota Rustaveli National Science Foundation
STEP - ტექნოლოგიის სამეწარმეო სამუშაო

შეხვედრა
2011  

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, აშშ-ს
ვაჭრობის სამინისტროს კომერციული სამართლის

განვ ითარების პროგრამა, საქართველოს
სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი

Technology Transfer and Technology Licensing:
Workshop on Structuring Sponsored Research
Agreements between Life Sciences Companies

and Georgian Academic Laboratories

2010  

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, აშშ-ს
ვაჭრობის სამინისტროს კომერციული სამართლის

განვ ითარების პროგრამა, საქართველოს
სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი,

ტექნოლოგიის ტრანსფერი და
ტექნოლოგიის ლიცენზირება

2010  

CRDF/GRDF
ვორკშოპი - იდეიდან ბაზრამდე:

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა
2009  

CRDF/GRDF ვორკშოპი - იდეიდან ბაზრამდე 2008  
საქ. მეცნ. აკადემიის გამოყენებითი მათემატიკის

ინსტიტუტი.თბილისი
გამოთვლითი ტექნიკის საფუძვლები 1989  

საქ. მეცნ. აკადემია
რადიოაქტიურ იზოტოპებსა და

გამოსხივებებთან მუშაობა
1988  

საწარმოო გაერთიანება "ნაუჩპრიბორი", ქ.ორიოლი,
რუსეთი

მაღალეფექტური სითხოვანი
ქრომატოგრაფიის კურსები

1988  

ორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელება
ტრენინგის / სემინარის / სასწავლოტრენინგის / სემინარის / სასწავლო

კურსის თემაკურსის თემა
დაწყებისდაწყების

წელიწელი
დასრულებისდასრულების

წელიწელი

პროექტებიპროექტები

დასრულებული პროექტებიდასრულებული პროექტები

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

ანტიბიოტიკების ალტერნატივა - ახალი
ფიტობიოტიკი მეფრინველეობისათვის

მეცნიერ-
მკვლევარი

ალიოშა
ბაკურიძე

01.08.2020 01.04.2021

შოთა
რუსთაველის

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი

Travel Grant MG-TG-18-1734 (16th Global Summit
on Toxicology and Applied Pharmacology, Las Vegas,

USA)

Winner-
partcipant

კარენ
მულკიჯანინი

14.10.2018 16.10.2018

შოთა
რუსთაველის

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი

სამოგზაურო გრანტი TG16_4_062
Winner

participant
კარენ

მულკიჯანიანი
08.08.2016 10.08.2016

შოთა
რუსთაველის

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი

სამოგზაურო გრანტი 2015_tr_798
Winner

participant
კარენ

მულკიჯანიანი
20.07.2015 22.07.2015

შოთა
რუსთაველის

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი
Georgia Business Partnership Grant (BPG) BPG Grant

N A60794 Rapid identification of the etiological
factors causing diarrheal diseases using multiplex

real-time PCR approach

IP protection
გიორგი

კამკამიძე
01.06.2014 01.06.2016

CRDF Global
/GRDF

STEP 2013 Georgia Travel Grant (for AUTM Annual
Meeting, San Francisco, USA)

Winner
participant

კარენ
მულკიჯანიანი

19.02.2014 22.02.2014 CRDF Global



DI/20/8-404/12 საქართველოში გავრცელებული
სუროების სხვადასხვა პოლარობის

ექსტრაქტების ფიტოქიმიური შესწავლა
პეპტიკური წყლულის საწინააღმდეგო

ეფექტურობის შ ესწავლის მიზნით

მეცნიერ-
მკვლევარი

ვახტანგ
მშვილდაძე

01.01.2013 31.12.2014

შოთა
რუსთაველის

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი

AR/109/8-403/11 ახალი მცენარეული
ბიოპოლიმერის საფუძველზე ჭრილობის

შემახორცებელი თანამედროვე – II თაობის მზა
წამალთფორმების შემუშავება

მეცნიერ-
მკვლევარი

ალიოშა
ბაკურიძე

02.04.2012 31.03.2014

შოთა
რუსთაველის

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი
GNSF-ST08-6-469: Symphytum asperum და

S.caucasicum-is ბიოპოლიმერი და მისი
სინთეზური ანალოგები: პერსპექტიული

ჭრილობის შემახორცებელი აგენტები

პროექტის
მენეჟერი

ვახტანგ
ბარბაკაძე

01.03.2009 28.02.2011

საქართველოს
ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი
BPG STEP (# BPG – 01/08) სამედიცინო

დანიშნულების ბაქტერიციდული წებო GF-6
მეცნიერ-

მკვლევარი
რამაზ კაცარავა 01.01.2008 31.12.2008 CRDF/სესფ/სსგფ

GEB2-3344-TB-06 Symphytum asperum და
S.caucasicum -ის ახალი პოლიმერი პოლი[3-(3,4-

დიჰიდროქსიფენილ)გლიცერინის მჟავა] და
მისი სინთეზური მონომერი: პოტენციური

სიმსივნის პრევენციისა და სიმსივნის
საწინააღმდეგო ნივთიერებები

მეცნიერ-
მკვლევარი

ვახტანგ
ბარბაკაძე

01.06.2007 31.12.2008 CRDF /GRDF

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

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

დამატებითი მიმართულებები (1)დამატებითი მიმართულებები (1)

მიმართულება: 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

ქვე-მიმართულება: 1.6 ბიოლოგიური მეცნიერებები

კატეგორია: 1.6.3 ბიოქიმია და მოლეკულური ბიოლოგია

დამატებითი მიმართულებები (2)დამატებითი მიმართულებები (2)

მიმართულება: 4. აგრარული მეცნიერებანი

ქვე-მიმართულება: 4.3 ვეტერინარული მეცნიერებანი

კატეგორია: 4.3.1 ვეტერინარული მეცნიერებანი

დასაქმების ისტორიადასაქმების ისტორია

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

სამუშაო ადგილისამუშაო ადგილი
სტრუქტურულისტრუქტურული

ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

კავკასიის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

მედიცინის ფაკულტეტი პროფესორი
ლექციების კურსი: ზოგადი

ფარმაკოლოგია, კერძო
ფარმაკოლოგია, ფარმაკოთერაპია

29.07.2015

თსსუ
ი.ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

კლინიკამდელი
ფარმაკოლოგიური

კვლევის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი, მთავარი
მეცნიერ თანამშრომელი

დეპარტამენტის მუშაობის
ორგანიზება, კვლევის

მიმართულებების განსაზღვრა
30.08.2006



თსსუ
ი.ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

კლინკამდელი
ფარმაკოლოგიური

კვლევის დეპარტამენტი

მთავარი მეცნიერ
თანამშრომელი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 30.08.2006

სამუშაო ადგილისამუშაო ადგილი
სტრუქტურულისტრუქტურული

ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

სამუშაო გამოცდილებასამუშაო გამოცდილება

კომპანია /კომპანია /
დაწესებულებადაწესებულება

სტრუქტურულისტრუქტურული
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სინთეზი და ანტიტუბერკულოზური აქტივობა

Chemistry of Natural
Compounds, Springer US,
vol. 44, no. 5, pp. 618-620

2008

სტატია
მ.ი.მერლანი, ლ.შ.ამირანაშვილი,
კ.გ.მულკიჯანიანი, ა.რ.შელარი

5α-რიგის სტრეოიდული წარმოებულების
სინთეზი და სიმსივნის საწინააღმდეგო

აქტივობა

Chemistry of Natural
Compounds, Springer US,
vol. 44, no. 6, pp. 819-820

2008

სტატია

ვ. ბარბაქაძე, კ. მულკიჯანიანი, მ.
მერლანი, ლ. გოგილაშვილი, ლ.

ამირანაშვილი, ფ. ვიდალ-
ვანაკლოჩა

პოლი[3-(3,4-დიჰიდროქსიფენილ) გლიცერინის
მჟავას] მოქმედება სიმსივნით გააქტივებული
ღვიძლის სინუსოიდური ენდოთელი-უმის

ანთებით პასუხზე

საქართველოს
მეცნიერებათა

ეროვნული აკადემიის
მოამბე, ტ.II, N3, 108-112.

2008

სტატია

ლ. გოგილაშვილი, ლ.
ამირანაშვილი, ვ. ბარბაქაძე, მ.
მერლანი, კ. მულკიჯანიანი, ე.

შაბურიშვილი

ტოქსიკური პიროლიზიდინის
ალკალოიდებისაგან თავისუფალი, Symphytum
asperum-ის და S.caucasicum-ის ბიოლოგიურად
აქტიური, მაღალმოლეკულური ფრაქციების

მიღება.

საქართველოს
მეცნიერებათა

ეროვნული აკადემიის
მოამბე, ტ.II, #2, 85-89.

2008

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



სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობასამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა

სამეცნიერო ფორუმისსამეცნიერო ფორუმის
დასახელებადასახელება

მოხსენების სათაურიმოხსენების სათაური
ჩატარებისჩატარების

ადგილიადგილი
წელიწელი

International Multidisciplinary
Conference on Biomedicine BIOMED-

2020
Application of 3r principles in biomedical experiments

Shekvetili,
Georgia

2020

International Multidisciplinary
Conference on Biomedicine BIOMED-

2020

Old Georgian medical manuscripts and experimental study of the
preserved medical prescriptions (the study of the example of a beetroot-
containing medical prescription in the case of experimental peptic ulcer

induced by ethanol and NSAID)

Shekvetili,
Georgia

2020

საერთაშორისო
მულტიდისციპლინური

კონფერენცია ბიომედიცინაში
"BIOMED-2019"

საქართველოში ბიოსამედიცინო კვლევის სამართლებრივი
ასპექტები

ციხისძირი,
საქართველო,

18-19 მაისი
2019

24-ე მსოფლიო კონგრესი
ფარმაკოლოგიაში

Steroidal compounds of vegetable origin in treatment of circulatory
disorders

ვენა, ავსტრია 2019

International Scientific Conference
“GREEN MEDICATIONS - BY GREEN

TECHNOLOGIES - FOR HEALTHY
LIFE”

The healing potential of steroidal compounds from yucca gloriosa
თბილისი,

საქართველო
2019

International Scientific Conference
“GREEN MEDICATIONS - BY GREEN

TECHNOLOGIES - FOR HEALTHY
LIFE”

Glycosides from Tribulus terrestris - analgesics with minor
gastrotoxicity

თბილისი,
საქართველო

2019

70th AALAS Meeting Building of IACUCs System in Georgia: Story of Success დენვერი, აშშ 2019

70th AALAS Meeting
Strategy for the Implementation of Biomedical Research Legislation in

Countries in Transition: Georgian Experience
დენვერი, აშშ 2019

International Conference "Biosafety
Association of Central Asia and the

Caucasus"
Development of Animal Care and Use Committees System in Georgia.

Tashkent,
Republic of
Uzbekistan

2019

მე-16 გლობალური სამიტი
"ტოქსიკოლოგია და გამოყენებითი

ფარმაკოლოგია"

The pharmacological potency of plant polymers in the
prevention/treatment of peptic gastric ulcer

ლას ვეგასი, აშშ 2018

BNSR-2018 Establishment of National Animal Care and Use Policy in Georgia Adjara, Georgia 2018
ლაბორატორიული ცხოველების

მეცნიერებათა ასოციაციების
ეევროპული ფედერაციის

მმართველი საბჭოს სხდომა

საქართველოს ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა
ასოციაცია

მადრიდი,
ესპანეთი

2018

მსოფლიო კონგრესი: ბუნებრივ
ნაერთთა ქიმია და ფარმაკოლოგია

Novel API from Comfrey
თბილისი,

საქართველო
2017

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია "მომავლის

ტექნოლოგიები და სიცოცხლის
ხარისხი"

Wound Healing Gels on the Basis of Plant Biopolymer
ბათუმი,

საქართველო
2017

მე-6 მსოფლიო კონგრესი
ბიოპოლიმერებზე

Formulation and technology development of natural biopolymer-
containing films for burn treatment.

პარიზი,
საფრანგეთი

2017

მე-3 მსოფლიო კონგრესი
ფარმაკოლოგიაში

Biologically active compounds of plant origin and their synthetic
derivatives: prospective therapeutic agents

ბირმინგემი,
დიდი

ბრიტანეთი
2016

26-ე საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ფარმაცევტულ და ბიოსამედიცინო

ანალიზზე

Synthetic analogues of poly [3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid]
isolated from comfrey

თბილისი,
საქართველო

2015

მსოფლიო კონგრესი
ფარმაკოლოგიაში

Plant Biopolymers from Boraginaceae Family Species and their
Synthetic Derivatives: Prospective Pharmacological Agents

ბრისბენი,
ავსტრალია

2015

მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია
ფარმაცევტულ მეცნიერებაში

Novel biomacromolecule from medicinal plants: prospective therapeutic
agent.

თბილისი,
საქართველო

2015

მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია
ორგანულლ ქიმიაში

SYNTHESIS OF A BASIC MONOMERIC MOIETY OF NATURAL
POLYETHER FROM COMFREY AND THEIR COMPARATIVE

BIOLOGICAL ACTIVITY

თბილისი,
საქართველო

2014

მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია
"ფარმაცევტული მეცნიერება XXI

საუკუნეში"

Biologically Active Polyethers from Different Species of Boraginaceae
Family and their Synthetic Derivatives: Prospective Therapeutic Agents.

თბილისი,
საქართველო

2014



12th International PAT Conference Novel phenolic polymer as potential therapeutic agent
ბერლინი,
გერმანია

2013

პირველი ევროპული კონფერენცია
ბუნებრივ ნაერთებზე: კვლევა და

გამოყენება
Caffeic acid-derived polymer from bugloss (Anchusa italica Retz.).

ფრანკფურტი,
გერმანია

2013

XXVI საერთაშორისო კონფერენცია
პოლიფენოლებზე

Novel biologically active dihydroxy-cinnamate-derived polyether from
different species of Boraginaceae family

ფლორენცია,
იტალია

2012

საერთაშორისო კონფერენცია
"ქიმია ჯანმრთელობისთვის"

Poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl) glyce-ric acid] from comfrey exerts
anticancer efficacy against human prostate cancer via targeting androgen

receptor, cell cycle arrest and apoptosis.

ატენი,
საბერძნეთი

2012

პირველი სერთაშორისო
სიმპოზიუმი ISSMET-2011

Wound-Healing Agent from Symphytum Asperum and S.Caucasicum
დენიზილი,
თურქეთი

2011

მე-5 საერთაშორისო სიმპოზიუმი:
ბუნებრივი და სინთეზური

მაკრომოლეკულების გამოყოფა და
დახასიათება

ბიოლოგიურად აქტიური პოლი[ოქსი-1-კარბოქსი-2-(3,4-
დიჰიდროქსიფენილ)ეთილენი Symphytum asperum, S.caucasicum

და Anchusa italica-დან

ამსტერდამი,
ნიდერლანდები

2011

OCC’ 2010. ოქსიდანტები და
ანტიოქსიდანტები ბიოლოგიაში

ალანტოინისა და პიროლიზიდინის ალკალოიდებისაგან
თავისუფალი ჭრილობის შემახორცებელი კომპოზიცია ლაშქარას

კავკასიური სახეობებიდან

სანტა-ბარბარა,
კალიფორნია,

აშშ
2010

საერთაშორისო სიმპოზიუმი:
პოლომერების შემსწავლევი

მეცნიერების საზღვრები

ახალი კიბოს საწინააღმდეგო პოლიმერი პოლი[3-(3,4-
დიჰიდროქსიფენილ)გლიცერინის მჟავა] Symphytum asperum და

S.caucasicum-იდან

მაინცი,
გერმანია

2009

ამერიკის კიბოს შემსწავლელი
ასოციაციის მე-100 ყოველწლიური

შეკრება

ლაშქარას კავკასიური სახეობებიდან მიღებული ახალი
პოლიმერის კიბოს საწინააღმდეგო ეფექტურობა ანდროგენ-

დამოკიდებული და - დამოუკიდებელი ადამიანის პროსტატის
კიბის უჯრედების მიმართ

დენვერი,
კოლორადო, აშშ

2009

სამეცნიერო ფორუმისსამეცნიერო ფორუმის
დასახელებადასახელება

მოხსენების სათაურიმოხსენების სათაური
ჩატარებისჩატარების

ადგილიადგილი
წელიწელი

პროდუქტიულობის მაჩვენებელიპროდუქტიულობის მაჩვენებელი
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