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ენები
ენა
ქართული (Georgian)
Russian
English

წერა
C2
C2
C2

კითხვა
C2
C2
C2

მეტყველება
C2
C2
C2

განათლება
უმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსი
აკადემიური ხარისხი/სტატუსი: დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული
მინიჭების თარიღი: 03.12.1999
მიღებული განათლება
აკადემიური
ხარისხი/სტატუსი

დაწესებულების
ქვეყანა
დასახელება
საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის ს.დურმიშიძის
დოქტორი/დოქტორთან სახელობის
ბიოქიმიისა და
გათანაბრებული
ბიოტექნოლოგიის
ინსტიტუტი
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის
დიპლომირებული
თბილისის სახელმწიფო
სპეციალისტი
უნივერსიტეტი
საბჭოთა კავშირის
მეცნიერებათა აკადემიის Russian
დოქტორი/დოქტორთან ნ.დ.ზელინსკის
სახელობის
გათანაბრებული
Federation
ორგანული ქიმიის
ინსტიტუტი
დიპლომირებული
საქართველოს
სპეციალისტი
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
ტრენინგები/სემინარები/სასწავლო კურსები

სპეციალობა

დაწყების დასრულების
წელი
წელი

03.00.04 ბიოლოგიის
მეცნიერებათა დოქტორი

1999

ინგლისური ენის სპეციალობა

1988

1991

1974

1978

1962

1968

02.00.10 - ბიოორგანული ქიმია
და ბუნებრივ და
ფიზიოლოგიურად აქტიურ
ნივთიერებათა ქიმია (ქიმიის
მეცნიერებათა კანდიდატი)
სამადუღრე წარმოებათა
ტექნოლოგია

ორგანიზაციის დასახელება

ტრენინგის / სემინარის / სასწავლო კურსის დაწყების დასრულების
თემა
წელი
წელი

თბილისი, საქართველო. აშშ-ს სამოქალაქო
კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF),
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
STEP - ტექნოლოგიის სამეწარმეო სამუშაო
ფონდი, საქართველოს სამეცნიეროშეხვედრა; სერტიფიკატი
ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი (სსგფ,
GRDF)
თბილისი; აშშ-ს საელჩო, აშშ-ს ვაჭრობის
სამინისტროს კომერციული სამართლის
განვითარების პროგრამა, საქართველოს
ტექნოლოგიის ტრანსფერისა და ტექნოლოგიის
სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების
ლიცენზირების სამუშაო შეხვედრა
ფონდი (სსგფ,GRDF) და საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი
ტრანსფერი და ტექნოლოგიის
თბილისი; აშშ-ს საელჩო, აშშ-ს კომერციული ტექნოლოგიის
ლიცენზირება:
კომერციული კვლევითი
სამართლის განვითარების პროგრამა, აშშ-ს
ხელშეკრულებების
შედგენა სიცოცხლის
სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების
შემსწავლელი მეცნიერებების კომპანიებსა და
ფონდი (CRDF), საქართველოს სამეცნიეროლაბორატორიებს
ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი (სსგფ) საქართველოს აკადემიურ
შორის
თბილისი; საქართველოს სამეცნიეროიდეიდან ბაზრამდე სამუშაო შეხვედრა:
ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი (სსგფ)
ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა
თბილისი; აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და
განვითარების ფონდი (CRDF), საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ),
იდეიდან ბაზრამდე სამუშაო შეხვედრა
საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური
განვითარების ფონდი (სსგფ)

2011

2010

2010

2009

2008

პროექტები
დასრულებული პროექტები
პროექტის დასახელება

პროექტის დაწყების დასრულების
თანამდებობა ხელმძღვანელი
თარიღი თარიღი

ახალი მცენარეული ბიოპოლიმერის
საფუძველზე ჭრილობის შემახორცებელი
თანამედროვე – II თაობის მზა
მეცნიერპროფ. ალიოშა 02.04.2012
წამალთფორმების შემუშავება. AR/109/8მკვლევარი
ბაკურიძე
403/11; საგრანტო ხელშეკრულება N 10/21;
02.04.2012.
Symphytum asperum-ის და S.caucasicum-ის
ბიოპოლიმერი და მისი სინთეზური
პროექტის
ვახტანგ
ანალოგები: პერსპექტიული ჭრილობის ხელმძღვანელი
07.04.2009
ბარბაქაძე
შემახორცებელი აგენტები. GNSF/ST08/6-469.
საგრანტო ხელშეკრულება N 469; 07.04.2009.
Symphytum asperum-ის და S.caucasicum-ის
ახალი პოლიმერი პოლი[3-(3,4პროექტის
დიჰიდროქსიფენილ)გლიცერინის მჟავა] და
პროექტის
ამერიკელი
მისი სინთეზური მონომერი: პოტენციური
ქართველი ხელმძღვანელი 01.06.2007
სიმსივნის პრევენციისა და სიმსივნის
ხელმძღვანელი პროფ. რაჯეშ
საწინააღმდეგო ნივთიერებები. გრანტი N
აგარვალი
GEB2-3344-TB-06; 01.06.2007.

მიწვეული ალბერტ ჯ.ჯ. ვან
მცენარეული პოლიმერების
მეცნიერიმუნომოდულატორული თვისებების კვლევა. მკვლევარი
დენ ბერგი 01.02.2002

02.04.2014

დონორი
შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი.

შოთა
რუსთაველის
07.04.2011
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი
საქართველოს
სამეცნიეროტექნოლოგიური
განვითარების
ფონდი
(სსგფ) და
31.12.2008
აშშ-ს
სამოქალაქო
კვლევებისა და
განვითარების
ფონდი (CRDF).
ნიდერლანდების
სამეცნიერო
კვლევების
ორგანიზაცია
01.09.2002
(NWO).
უტრეხტის
უნივერსიტეტი,
ნიდერლანდები.

პროექტის დასახელება

პროექტის დაწყების დასრულების
თანამდებობა ხელმძღვანელი
თარიღი თარიღი

მიწვეული
იმუნომოდულატორული სამკურნალო
მეცნიერ
მცენარეების ბიომაკრომოლეკულების კვლევა. მკვლევარი

პროფ. რუდი პ. 01.03.1996
ლაბადი

31.12.1996

დონორი
უტრეხტის
უნივერსიტეტის
სტიპენდია,
უტრეხტი,
ნიდერლანდები.

სამეცნიერო მიმართულებები
ძირითადი მიმართულებები
მიმართულება: 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი
ქვე-მიმართულება: 1.4 ქიმიური მეცნიერებანი
კატეგორია: 1.4.1 ორგანული ქიმია
დამატებითი მიმართულებები (1)
მიმართულება: 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი
ქვე-მიმართულება: 1.6 ბიოლოგიური მეცნიერებები
კატეგორია: 1.6.3 ბიოქიმია და მოლეკულური ბიოლოგია

დასაქმების ისტორია
მიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)ი
სამუშაო ადგილი
სსიპ თბილისის
სამედიცინო
უნივერსიტეტის
ი.ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტი

სტრუქტურული
ერთეულის დასახელება თანამდებობა

მოვალეობები

დაწყების
თარიღი

მცენარეული
დეპარტამენტის მოკლევადიანი და
ბიოპოლიმერების და ხელმძღვანელი,
გრძელვადიანი
სამეცნიერო-კვლევითი
მთავარი
ბუნებრივ ნივთიერებათა
სამუშაოს
დაგეგმვა,
მისი განხორციელების 01.08.2018
მეცნიერ
ქიმიური მოდიფიკაციის თანამშრომელი
ხელმძღვანელობა და შესრულებული
დეპარტამენტი
სამუშაოს ანგარიში.

სამუშაო გამოცდილება
სტრუქტურული
დაწყების დასრულების
ერთეულის
თანამდებობა
მოვალეობები
თარიღი თარიღი
დასახელება
მცენარეული
დეპარტამენტის მოკლევადიანი
სსიპ თბილისის
ბიოპოლიმერების
და
გრძელვადიანი სამეცნიეროსამედიცინო
ხელმძღვანელი, და
ბუნებრივ
კვლევითი
სამუშაოს დაგეგმვა,
უნივერსიტეტის
მთავარი
ნივთიერებათა
მისი განხორციელების
11.01.2017 01.08.2018
ი.ქუთათელაძის
მეცნიერ
ქიმიური
ხელმძღვანელობა
და
ფარმაკოქიმიის
მოდიფიკაციის თანამშრომელი შესრულებული სამუშაოს
ინსტიტუტი
დეპარტამენტი
ანგარიში
ლაბორატორიის მოკლევადიანი
სსიპ თბილისის
გრძელვადიანი სამეცნიეროსახელმწიფო სამედიცინო
ხელმძღვანელი, და
მცენარეული
კვლევითი
სამუშაოს დაგეგმვა,
უნივერსიტეტის
მთავარი
ბიოპოლიმერების
მისი
განხორციელების
08.09.2014 11.01.2017
ი.ქუთათელაძის
მეცნიერ
ლაბორატორია
ხელმძღვანელობა
და
ფარმაკოქიმიის
თანამშრომელი შესრულებული სამუშაოს
ინსტიტუტი
ანგარიში.
ა(ა)იპ თბილისის
ლაბორატორიის სამეცნიერო
სახელმწიფო სამედიცინო
მცენარეული
კვლევითი სამუშაოების
უნივერსიტეტის
ბიოპოლიმერების
ხელმძღვანელი
დაგეგმვა და მათი
25.01.2013 31.12.2013
ი.ქუთათელაძის
ლაბორატორია
განხორციელების
ფარმაკოქიმიის
ხელმძღვანელობა
ინსტიტუტი
კომპანია /
დაწესებულება

კომპანია /
დაწესებულება

სტრუქტურული
ერთეულის
დასახელება

თანამდებობა

მოვალეობები

დაწყების დასრულების
თარიღი თარიღი

ლაბორატორიის მოკლევადიანი
ა(ა)იპ თბილისის
და გრძელვადიანი სამეცნიეროსახელმწიფო სამედიცინო
მცენარეული
კვლევითი სამუშაოს დაგეგმვა,
უნივერსიტეტის
ბიოპოლიმერების
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