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დაბადების თარიღი   12 სექტემბერი, 1978 
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• თარიღი   ივლისი, 2006 

• ორგანიზაციის ტიპი და 

დასახელება

  ევროკომისიის ეგიდით გამართული „Neurotrain”-ის პროგრამის I ეტაპი, 

ვენა, ავსტრია 

• ფაკულტეტი/ტრენინგი/ 

კურსი

   

• კვალიფიკაცია   თავის ტვინის ფუნქციებისა და დისფუნქციების შესწავლის წამყვანი 

მეთოდები; 
 

• თარიღი   2005 წ., ივლისი 

• ორგანიზაციის ტიპი და 

დასახელება

  ს. დურმიშიძის სახ. ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი 

• ფაკულტეტი/ტრენინგი/ 

კურსი

   

• კვალიფიკაცია   ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
 

• თარიღი   2001-2004 წ. 

• ორგანიზაციის ტიპი და 

დასახელება

  ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო  

• ფაკულტეტი/ტრენინგი/ 

კურსი

   

• კვალიფიკაცია   ასპირანტი ნეიროქიმიის სპეციალობით 
 

• თარიღი   1999-2001 წ.  

• ორგანიზაციის ტიპი და 

დასახელება 

  ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• ფაკულტეტი/ტრენინგი/ 

კურსი

  ბიოლოგიის ფაკულტეტი, უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის 

სპეციალობა 

• კვალიფიკაცია   ბიოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი 
 

• თარიღი   1995-1999 წ. 

• ორგანიზაციის ტიპი და 

დასახელება

  ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• ფაკულტეტი/ტრენინგი/ 

კურსი

  ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტი, ბიოლოგიის სპეციალობა 

• კვალიფიკაცია   ბიოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ბიოლოგიისა და ქიმიის 

მასწავლებლის კვალიფიკაცია 
 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

რეზიუმე (CV)  

 

 

განათლება და

პროფესიული ტრენინგი
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სამუშაო გამოცდილება

 

• თარიღი   04.2013-დღემდე 

• დამსაქმებელი   ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• თანამდებობა   ასოცირებული-პროფესორი 
 

• თარიღი   05.2009-04.2013 

• დამსაქმებელი   ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• თანამდებობა   ასისტენტ-პროფესორი 
 

 

• თარიღი   10.2006-დღემდე 

• დამსაქმებელი   ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 

• თანამდებობა   მეცნიერ-თანამშრომელი 

 
• თარიღი   10.2004-10.2006 

• დამსაქმებელი   ი. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი 

• თანამდებობა   უმც.მეცნიერ-თანამშრომელი 

 

 
სიმპოზიუმები, 

კონფერენციები და

სემინარები

 1. FEBS/EMBO კონგრესი 2014 , პარიზი, საფრანგეთი.  
2. HPLC 2014 სიმპოზიუმი; ნიუ-ორლეანი, აშშ, 11-14 მაისი, 2014 

3.  თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია (TIC2013). Merging 

Neuroscience and Medicine: Implications for Brain Disorders. 1-4 

ოქტომბერი, 2013 

4. ISTC II  International Scientific Workshop “Neuroplasticity: Nervous 

Substrare for Health and Disease” September 25-27, 2012, Tbilisi, Georgia 

5. GRDF Global – English for specific purposes (ESP) training for scientists. 

ბაკურიანი, საქართველო, 5-14 ივნისი,2013 

6. GRDF ვორქშოპი - რეცენეზირებულ ჟურნალებსა და საერთაშორისო 

კონფერენციებში მონაწილეობის ავტორობა; Workshop on Authorship 

of Peer-Reviewed Publications and International Conference Participation; 

20.12.2012 - დან      21.12.2012 - მდე 

7. პეტჩ-კლამპისთვის მიძღვნილის საშემოდგომო სკოლა 

„ნეირობიოლოგიის საფუძვლები“, NeuroCure. 05.10.2011 - დან   

12.10.2011 - მდე  

8. ევროპის ნეირომეცნიერების საზოგადოებების ფედერაციის (FENS) 

ფორუმი, 14-18 ივლისი, 2012, ბარსელონა, ესპანეთი. 

9. ECRD კონფერენცია, 24-26 მაისი, 2012, ბრიუსელი,ბელგია  

10. ევროპის ბიოქიმიკოსთა საზოგადოებების ფედერაციის ახალგაზრდა 

მეცნიერთა ფორუმი (YSF ფორუმი) და FEBS კონგრესი, 23 ივნისი - 1 

ივლისი, 2010, გოტენბურგი, შვედეთი;  

11. IBRO-ს ნეირომეცნიერების კურსი (VLTP), 8-16 აპრილი, 2008 წ.;  

12. ევროპის ნეირომეცნიერების V ფორუმი, ვენა, ავსტრია, 8-12 ივლისი, 

2006 წ.; 

13. ევროპის ნეირომეცნიერების IV ფორუმი, ლისაბონი, პორტუგალია, 

10-14 ივლისი, 2004 წ.; 

14. უჯრედული და განვითარების ბიოლოგიის XII სიმპოზიუმი, პეჩი, 

უნგრეთი, 16-18 აპრილი. 2004 წ.; 

15. NATO-ს ვორქშოპი თემაზე: კრეატინკინაზა და თავის ტვინის 

ენერგეტიკული მეტაბოლიზმი, ივლისი, 2001 წ.; 

 

 
სხვა აქტივობები და

წევრობა

 1. IBRO საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი 

2. FENS ევროპის ნეირომეცნიერების საზოგადოებების ფედერაცის წევრი 

3. საქართველოს ნეირომეცნიერების ასოციაციის წევრი 

4. ქართველ ბიოქიმიკოსთა ასოციაციის წევრი   
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აკადემიური ჯილდოები, 

სტიპენდიები

 1. ახალგაზრდა მეცნიერთათვის ი. ბერიტაშვილის სტიპენდია, 2008 წ. 

2. ISSEP-ის პრემია, 2003 წ.; 

3. ISSEP-ის პრემია, 2002 წ.; 

4. ISSEP-ის პრემია, 2001 წ.; 

5. ISSEP-ის პრემია, 2000 წ.; 

6. ISSEP-ის სტიპენდია, 1995-1999 

 

 

 

 
კვლევითი გრანტები  1. 2010-2011 - USTC გრანტი (პროექტი #5048) – მკვლევარი 

2.  2009-2011 – სესფ (საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი), 

“თიროიდული ჰორმონების არაგენომური მოქმედება” - მკვლევარი; 
3. 2002-2006 – INTAS-ის გრანტი (Ref.No: INTAS-2001-0666), პროექტის 

სათაური: “Ras-ის მონაწილეობა ნევროლოგიურ დაავადებებში” (Ras-
participation in neurological disease)- მკვლევარი. 

4. 2002-2003  CRDF –ის გრანტი (GB2-2011/6952) - მკვლევარი. 
 

 
 

სამგზავრო გრანტები  1. 2013 –GRDF სამგზავრო გრანტი; HPLC 2014 სიმპოზიუმში 

მონაწილეობა; ნიუ-ორლეანი, აშშ, 11-14 მაისი, 2014 
2. 2012 - შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მოკლევადიანი 

ინდივიდუალური სამგზავრო გრანტი; ECRD კონფერენცია, 24-26 
მაისი, 2012, ბრიუსელი,ბელგია   

3. 2012 - ევროპის ნეირომეცნიერების საზოგადოებების ფედერაციის 
(FENS) სამოგზაურო გრანტი. FENS-ის ფორუმი, 14-18 ივლისი, 2012, 
ბარსელონა, ესპანეთი. 

4. 2010 -  ევროპის ბიოქიმიკოსთა საზოგადოებების ფედერაციის 
ახალგაზრდა მეცნიერთა ფორუმის (FEBS-YSF) სამოგზაურო გრანტი. 
YSF ფორუმი და FEBS კონგრესი, 23 ივნისი - 1 ივლისი, 2010, 
გოტენბურგი, შვედეთი;  

5. მსოფლიო ლაბორატორიის გრანტი, WFS, ჟენევა, 2009 წელი; 

6. მსოფლიო ლაბორატორიის გრანტი, WFS, ჟენევა, 2007 წელი; 

7. ევროკომისიის ეგიდით დაფინანსებული ნეირომეცნიერების 

ტრენინგისთვის მიღებული სამგზავრო გრანტი, 2006; 

8. FENS-ის სამგზავრო გრანტი, ლისაბონი, პორტუგალია, 2004 წ.; 
 
 

 
 


