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გენეტიკა,
სელექცია-

მეთესლეობა
1996 2006

დიპლომირებული
სპეციალისტი

საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი

საქართველო
(Georgia)

აგრო-ინჟინერ
მეაბრეშუმეობა

1990 1995

პროექტებიპროექტები

დასრულებული პროექტებიდასრულებული პროექტები

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

თუთის (Morus L.) მრავალმიზნობრივი
გამოყენების მიზანშეწონილობა და ეკონომიკური

ეფექტიანობა საქართველოს მთის და ბარის
პირობებში

დამხმარე
პერსონალი

თინა
დალალიშვილი

06.01.2013 19.12.2015

საქართველოს
ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი
საქართველოს თუთის გენოფონდის დაცვა-

გამდიდრება; მაღალპროდუქტიული და
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დამხმარე
პერსონალი

ბესიკ
საკანდელიძე

21.01.2007 21.12.2009

საქართველოს
ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი
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მიმართულება: 4. აგრარული მეცნიერებანი
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სამუშაოსამუშაო
ადგილიადგილი

სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი
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ფიტოქიმიის ს/კ
დეპარტამენტის,
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მიმართულება
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ექსპედიციების წარმოება და სხვა ფარმაკობოტანიკური
კვლევითი სამუშაოების დაგეგმვა და მონიტორინგი.

01.08.2018

სამუშაო გამოცდილებასამუშაო გამოცდილება

კომპანია /კომპანია /
დაწესებულებადაწესებულება

სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

თსსუ იოველ
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

ფიტოქიმიის ს/კ
დეპარტამენტის,

ფარმაკობოტანიკის
მიმართულება

უფროსი
მეცნიერ

თანამშრომელი

პერსპექტიულ სამკურნალო მცენარეთა
მაკრო- და მიკროსტრუქტურული

მახასიათებლების კვლევა და
სადიაგნოსტიკო ნიშნების განსაზღვრა;

კრიტიკული სახეობების სტატუსის
დადგენა; ფარმაკობოტანიკური ხასიათის

მიზნობრივ და ფლორისტულ
ექსპედიციებში მონაწილეობა.

08.09.2014 01.08.2018

იოველ
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

ფარმაკობოტანიკის
ლაბორატორია

უფროსი
მეცნიერ

თანამშრომელი

პერსპექტიულ სამკურნალო მცენარეთა
ფარმაკობოტანიკური კვლევა,

ანატომიური აგებულების შესწავლა და
სადიაგნოსტიკო მახასიათებლების

დადგენა; ფარმაკობოტანიკური ხასიათის
ფლორისტულ და მიზნობრივ
ექსპედიციებში მონაწილეობა.

31.10.2006 08.09.2014

საქართველოს
სახელმწიფო
აგრარული

უნივერსიტეტიის
მეაბრეშუმეობის
ს/კ ინსტიტუტი

მეთუთეობის,
თუთის

სელექციისა და
ბიოქიმიის

განყოფილება

გამგის
მოვალეობის

შემსრულებელი

თუთის გამორჩევითი სელექციისათვის
მცენარეთა ანატომიური აგებულების

კვლევა.
01.06.2006 31.10.2006

იოველ
ქუთათელაძის
ფარმაკოქიმიის

ინსტიტუტი

ფარმაკობოტანიკის
ლაბორატორია

უფროსი
ლაბორანტი

პერსპექტიულ სამკურნალო მცენარეთა
მაკრო- და მიკროსტრუქტურული

კვლევა.
13.10.2005 31.10.2006

საქართველოს
სახელმწიფო
აგრარული

უნივერსიტეტიის
მეაბრეშუმეობის
ს/კ ინსტიტუტი

მეთუთეობის,
თუთის

სელექციისა და
ბიოქიმიის

განყოფილება

მეცნიერ მუშაკი
თუთის გამორჩევითი სელექციისათვის

მცენარეთა ანატომიური აგებულების
კვლევა

27.07.2004 04.04.2006



საქართველოს
სახელმწიფო
აგრარული

უნივერსიტეტიის
მეაბრეშუმეობის
ს/კ ინსტიტუტი

მეთუთეობის,
თუთის

სელექციისა და
ბიოქიმიის

განყოფილება

უმცროსი
მეცნიერ მუშაკი

თუთის ანატომიური აგებულების
კვლევა

01.01.2001 27.07.2004

საქართველოს
სახელმწიფო
აგრარული

უნივერსიტეტიის
მეაბრეშუმეობის
ს/კ ინსტიტუტი

სამეცნიერო
ნაწილი

მდივანი
ინსტიტუტის სამეცნიერო ნაწილში

საქმის წარმოების ხელშეწყობა
04.10.1995 02.12.2001

კომპანია /კომპანია /
დაწესებულებადაწესებულება

სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

სამეცნიერო პროდუქტიულობასამეცნიერო პროდუქტიულობა

სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელოსტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო

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

სტატია

Moshiashvili G.,
Mchedlidze K.,

Aneli J.,
Mshvildadze V.,

Legault J

Anatomical characteristics and
biological activity of the stems
and leaves of Daphne albowiana

woronow ex Pobed.

Georgian medical news 2020

სტატია
K. Mchedlidze, K.

Shalashvili, J.
Aneli

Microstructural characteristics
of Rhododendron ponticum L.

leaf
Georgian medical news 11,308 2020

სტატია

K. Mchedlidze,
M. Churadze, J.

Aneli, G.
Moshiashvili, V.

Mshvildadze

Anatomical structure of the
stem and leaf of Daphne

glomerata Lam.
Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry; 2019; 8 (4):3241-3244 2019

სტატია

Mchedlidze k.,
Churadze M.,

Aneli J., Lomidze
E.

Sustainable microstructural
diagnostic traits of Daphne

species (Thymelaeaceae) stems
 2019

სტატია

Н.С. Вачнадзе,
В.Ю. Вачнадзе,
Т.Ш. Суладзе,

К.З. Мчедлидзе,
М Сулаквелидзе,

В.Д.
Мшвилдадзе

Фармакологически активные
алкалоиды, Vinca herbacea
Waldst. et Kit. и Peganum

harmala L., произрастающих в
Грузии

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
Российская академия наук; Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт лекарственных и ароматических
растений»; Сборник трудов международной научной конференции,

«Рол метаболомики в совершенствовании биотехнологических
средств производства» 2019, ст.234-238

2019

სტატია

K. Mchedlidze,
M. Getia, N.

Gorgaslidze, M.
Churadze, J. Aneli

Structural peculiarities of the
bark of Betula megrelica Sosn.

and B. litwinowii Doluch.
Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry; 2018; 7 (4):909-911 2018

სტატია

ლ.
კინწურაშვილი,
ქ. მჭედლიძე, მ.

ჭურაძე, ვ.
მშვილდაძე

უთხოვარის -Taxus baccata L.
(Taxaceae) წიწვის, როგორც
სამკურნალო ნედლეულის

მიკროსტრუქტურული
თავისებურებანი

ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2018, N5, 41-44 2018

სტატია

ქ. მჭედლიძე, მ.
ჭურაძე, ჯ.
ანელი, ე.
ლომიძე

Tribulus terrestris L. -
კუროსთავის ვეგეტატიურ

ორგანოთა
მიკროსტრუქტურული

სადიაგნოსტიკო
მახასიათებლელი

(Zygophyllaceae)

„ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური
ნივთიერებები“თბილისი 2018, გვ.149-151

2018



სტატია

В.Ю. Вачнадзе,
Н.С. Вачнадзе,

Л.Г.
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