
 

 

 
 

პირადი ინფორმაცია 

სახელი, გვარი   ნატო დარჩია 

დაბადების თარიღი   16 ივლისი, 1968 

საკონტაქტო ინფორმაცია   T.: 599 961494; e-mail: nato.darchia@iliauni.edu.ge 

ოჯახური მდგომარეობა   დაოჯახებული 

 

 

• თარიღი   1986-1991 

• ორგანიზაციის ტიპი და 

დასახელება 

  ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• კვალიფიკაცია   მაგისტრის ექვივალენტი; ბიოლოგი, ბიოლოგიისა და ქიმიის 

სპეციალისტი 

 

• თარიღი   1991-1994 

• ორგანიზაციის ტიპი და 

დასახელება 

  ივანე ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის 

ასპირანტურა 

• კვალიფიკაცია   ბიოლოგიურ მეცნ. კანდიდატი (ადამიანისა და ცხოველთა 

ფიზიოლოგია) 

 

• თარიღი   2006 

• ორგანიზაციის ტიპი და 

დასახელება 

  ივანე ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი 

• კვალიფიკაცია   ბიოლ. მეცნ. დოქტორი (ფუნდამენტური ნეირომეცნიერებანი) 

                      

 

ბიოგრაფია 

 
 

განათლება და 

აკადემიური ხარისხი  



 

 

 

• თარიღი   2001 (5 თვე) 

• დამსაქმებელი   საფრანგეთი, მონპელიეს გი დე შოლიაკის სახ. ჰოსპიტალი, 

ნევროლოგიის განყოფილება, ძილის ცენტრი 

• თანამდებობა   მკვლევარი 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

• თარიღი   2013 - დღემდე 

• დამსაქმებელი   ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• თანამდებობა   სრული პროფესორი 

 

• თარიღი   2010 - 2013 

• დამსაქმებელი   ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• თანამდებობა   ასოცირებული პროფესორი 

 

• თარიღი   2009 - 2010 

• დამსაქმებელი   ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• თანამდებობა   ასოცირებული მკვლევარი 

 

• თარიღი   2004-2010 

• დამსაქმებელი   ი. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი 

• თანამდებობა   უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 

 

პროფესიული ტრენინგი 



 

 

• თარიღი   2002-2004 

• დამსაქმებელი   აშშ, კალიფორნიის უნივერსიტეტი, დევისი, ფსიქიატრიის 

დეპარტამენტი, ძილის ლაბორატორია (UCDavis) 

• თანამდებობა   პოსტ-დოქტორანტი 

 

• თარიღი   1995-2002 

• დამსაქმებელი   ი. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი 

• თანამდებობა   მეცნიერ თანამშრომელი 

 

• თარიღი   1995-2000 

• დამსაქმებელი   სამედიცინო უნივერსიტეტი “საქართველო“ 

• თანამდებობა   ლექტორი 

 

• თარიღი   1994-1995 

• დამსაქმებელი   ი. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი 

• თანამდებობა   უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

 

გრანტები  მიღებული გრანტები: 

2017-2020: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტი FR17–94, სამეცნიერო ხელმძღვანელი  

2016-2017: შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

ვალორიზაციული გრანტი NIZ76Z0_165492, კოორდინატორი 

საქართველოს მხრიდან. 

2011-2014: შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

პარტნიორული პროექტი, IZ74Z0_137415, პროგრამა SCOPES, 

კოორდინატორი საქართველოს მხრიდან. 



 

 

2009 – 2011: უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების 

საერთაშორისო ცენტრისა და საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის ერთობლივი კვლევითი გრანტი (№ 5008), მენეჯერი  

2008-2010: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კვლევითი 

გრანტი (GNSF/ST07/6-237). სამეცნიერო ხელმძღვანელი  

2008-2009: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კვლევითი 

გრანტი (GNSF/ST07/6-219); მენეჯერი 

2004-2006: ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოებისა (ESRS) და 

სანოფი-სინთელაბოს კვლევითი გრანტი, სამეცნიერო ხელმძღვანელი  

გრანტებში მონაწილეობა: 

2013-2016: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტი (FR/485/7-274/12) 

2000-2002: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრის 

კვლევითი გრანტის (ISTC –G391), მონაწილე  

1997-1999: საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური 

უზრუნველყოფის სამინისტროს კვლევითი გრანტის („ენდოგენური 

დეპრესიის მექანიზმები კორექციის გზების ძიებითურთ“), მონაწილე 

1996-2002: საქართველოს სახელმწიფო გარნტული პროგრამების 

მონაწილე (საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია)  

   

 

სხვა პროფესიული 

აქტივობები 

 2014 – ძილის ტრენინგის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის  

    ორგანიზტორი, ჩაქვი,   საქართველო     

2012 – ძილის ტრენინგის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის  

    ორგანიზატორი, თბილისი, საქართველო     

2006 –ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო  

    უნივერსიტეტის სამაგსიტრო პროგრამების გარე შემფასებელი  

 

აკადემიური და სხვა  2017 - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 



 

 

ჯილდოები სტიპენდიატი 

2004 – ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოებისა (ESRS) და სანოფი-

სინთელაბოს კვლევითი გრანტი/ჯილდო (ESRS Research Grant Award); 

2002 – ტვინის კვლევის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტიპენდია 

(IBRO Fellowship Against Brain Drain); 

2001 – ძილის კვლევის ლაბორატორიათა ევროპული ქსელის (ENSTL) 

სტიპენდია;  

2001 – საფრანგეთის მთავრობის სტიპენდია (EGIDE); 

2000-2003 - საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდია. 

 

სამოგზაური გრანტები  2017, 2013, 2012 – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; 

2010, 2008, 2007 – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; 

2008 – ნეირომეცნიერების საზოგადოება და ტვინის კვლევის  

    საერთაშორისო ორგანიზაცია (IBRO/SFN );  

2003 – კალიფორნიის უნივერსიტეტის პოსტ-დოქტორანტთაკავშირი  

2002 – ამერიკის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების  

     საზოგადოება (CRDF); 

2001 – ამერიკის ძილის კვლევის საზოგადოება (SRS, USA); 

2001 – ძილის კვლევის საზოგადოებების მსოფლიო ფედერაციის  

     ტრენინგპროგრამის ჯილდო; 

2000 – ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოება (ESRS); 

1999 – ძილის კვლევის საზოგადოებების მსოფლიო ფედერაცია 

(WFSRS); 

 

სიმპოზიუმები და 

სემინარები 

 ბოლო 10 წელი: 

2017 – მსოფლიო ძილი 2017, პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა; 

2016 – ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოების 23-ე კონგრესი,    

    ბოლონია, იტალია; 

2014 – ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოების 22-ე კონგრესი,  

    ტალინი, ესტონეთი; 

2014 – ძილის ტრენინგის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა, ჩაქვი,  

    საქართველო;    



 

 

2013 – ძილის მედიცინის მე-5 კონგრესი, ვალენსია, ესპანეთი;    

2013 – “ნეირომეცნიერება 2013“, სან-დიეგო, აშშ; 

2013 – FENS-IBRO ღია ფორმატის სკოლა, ყაზბეგი, საქართველო; 

2012 – ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოების 21-ე კონგრესი,  

    პარიზი, საფრანგეთი; 

2012 – ძილის პროფესიულ საზოგადოებათა ასოცირებული კავშირის  

    26-ე კონფერენცია, ბოსტონი, აშშ; 

2011 – ნეირომეცნიერების მე-8 მსოფლიო კონგრესი, ფლორენცია,  

    იტალია; 

2011 – „ნეირომეცნიერება 2011“, ვაშინგტონი, აშშ; 

2010 – „ნეირომეცნიერება 2010“, სან-დიეგო, აშშ; 

2009 – ძილის პროფესიულ საზოგადოებათა ასოცირებული კავშირის   

    23-ე კონფერენცია, სიეტლი, აშშ; 

2008 – „ნეირომეცნიერება 2008“, ვაშინგტონი, აშშ; 

2007 – ძილის პროფესიულ საზოგადოებათა ასოცირებული კავშირის  

   21-ე კონფერენცია, მინეაპოლისი, აშშ. 

 

        პროფესიულ 

საზოგადოებათა წევრობა 

 ამერიკის ძილის კვლევის საზოგადოება (SRS) 

ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოება (ESRS) 

ტვინის კვლევის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IBRO) 

ნეირომეცნიერთა საერთაშორისო საზოგადოება (SfN) 

ევროპის ნეირომეცნიერებათა საზოგადოებების ფედერაცია (FENS) 

საქართველოს ძილ-ღვიძილის კვლევის ასოციაცია 

საქართველოს ნეირომეცნიერთა ასოციაცია 

საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოება 

 



 

 

        ენების ცოდნა  ქართული – მშობლიური 

ინგლისური – თავისუფლად 

რუსული – თავისუფლად 

ფრანგული – საშუალოდ 

 


