Curriculum Vitae
I.

პერსონალური მონაცემები
გვარი:
მამის სახელი:
პირადი ნომერი:
მოქალაქეობა:
მისამართი:
ტელეფონის ნომერი:
ელ.ფოსტა:

გაბუნია
უშანგი
60003010399
ქართველი
ქუთაისი, ხარებავას ქ.19/13
595-949-945; 577-668-471
Ketevan.gabunia@atsu.edu.ge

სახელი:
დაბადების თარიღი:
სქესი:

ქეთევანი
06.06.1959
მდედრობითი

ketevanigabunia@gmail.com

II. განათლება
წლები
1977-1982

სასწავლებლის დასახელება
თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტი

სპეციალობა
ფარმაცია

კვალიფიკაცია
პროვიზორი

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)
Г-1 № 173493

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი
2005წ.ილისი
№ 004680

სასწავლებლის

კვალიფიკაცია

სადისერტაციო თემის
დასახელება

ფარმაცევტული
ქიმიაფარმაკოგნოზია
15.00.02

დასავლეთ საქართველოს
ზოგიერთი რაიონის
დინდგელის ფლავონოიდების
შესწავლა და სტანდარტიზაცია

სპეციალობა

დასახელება
თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივესიტეტი
საქ. მეცნიერებათა
აკადემიის ი.ქუთათელაძის სახ.ფარმაკო-ქიმიის
ინსტიტუტი

ფარმაცია

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა

2010-დან

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პოზიცია (აკადემიური
თანამდებობა)
ასოცირებული-პროფესორი

2007-2012

ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი

ასოცირებული-პროფესორი

2005-2010

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ-პროფესორი

2003-2008
1996-2005

ქუთაისის სამედიცინო ინსტიტუტი „ქუთაისი“
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ-პროფესორი
პედაგოგი

წლები

დაწესებულების დასახელება
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IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები
1986-2010

ორგანიზაცია
ა.ძოწენიძის სახელობის იმერეთის სამხარეო

განყოფილება
(სამსახური)
აფთიაქი

პოზიცია
გამგის მოადგილე

კლინიკური საავადმყოფო
1982-1986

ქუთაიოსის ლენინის რაი -ცენტრალური
აფთიაქი

ლენინის რ-ნის
სამედიცინო
საინფორმაციო
განყოფილება

განყოფილების გამგე

V. სხვა საქმიანობა
წლები
2007-2008

პოზიცია

ორგანიზაცია

პრეპარატ „ბუფივოკაინის“
კლინიკური კვლევის მთავარი
ფარმაცევტი.

აშშ ფარმაცევტული კომპანია „პასირა“

VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა
კითხვა
მოსმენა
მეტყველება
წერა
ინგლისური ენა
B1
A2
A2
B1
რუსული ენა
C2
C2
C2
C1
გერმანული ენა
ლათინური
A2
A2
A1 და A2 - საწყისი საბაზისო მომხმარებელი; B1 და B2 - დამოუკიდებელი მომხმარებელი; C1 და C2 პროფესიონალური მომხმარებელი

VII. კომპიუტერთან მუშაობის უნარი (აღნიშნეთ  სიმბოლოთი)
საწყისი დონე
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
მიუთითეთ სხვა

საშუალო

კარგი
√
√

ძალიან კარგი
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VIII. სამეცნიერო შრომების სია
8.1. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო სტატია:
8.1.1.
№

1

2

ავტორი/ა
ვტორები

სტატიის დასახელება

ნ.აბულაძ
ე,მ.ჯავახ
ია,ქ.გაბუ
ნია.პ.იავი
ჩი,მ.გაბე
ლაშვილი
ქ.გაბუნია
.
ნ.აბულაძ
ე

ფენოლური შენაერთების
შემცველი სამკურნალო მალამოს
კომპოზიციების შემუშავება

8.1.2.
№

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში

ავტორი/ა
ვტორები

ტანინების განსაზღვრა
ანტიმიკოზურ მალამოში უი
სპექტროფოტომეტრიის
მეთოდით.

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება
საქართველოს
სამედიცინო
სიახლენი,N10, 7781გვ

სერია,
№

წელი

გვერდებ
ი

10

2015

77-81

5-6

2018

140-142

ტომ
ი

სერია,
№

წელი

გვერდებ
ი

4

3

2016

146-150

7

2017

ევროპული
მეცნიერების
მიმოხილვა

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში

ქ.გაბუნია

ქართული დინდგელის
ოპტიკური სიმკვრივე და
ანტიმიკრობული თვისებები

Абуладзе

Йод, заболевания на почве

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება
ფარმაცია და
ფარმაკოლოგია,
www.davidpublisher.co
m
Современные научные

Н.Б.,

йододефицита, аналитические

исследования и

Киквидзе

методы http://web.snauka.ru/en/

инновации

1

ტომ
ი

სტატიის დასახელება

И.Р.,
2

Джавахия
М.Ш.,
Габуния
К.У.,
Явич П.А.

8.1.3.
№

1

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავტორებ
ი
ი.ლომსიანიძე,ქ.გ
აბუნია,ნ.ენდელა
დძე.
მ.კუხალაშვილი

სტატიის დასახელება

ნიტრატების მაღალი დოზის
შემცველი საკვები
პროდუქტები და
წარმოქმნილი
მეტჰემოგლობინის გავლენა

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება
ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა

ტომ
ი

სერი
ა, №

წელ
ი

გვერდე
-ბი

2

2018

53-57
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ქ.გაბუნია
2

3

4

ნ.აბულაძე,ქ.გაბუ
ნია,მ.ჯავახია,მ.გა
ბელაშვილი,პ.იავიჩი
ნ.აბულაძე,
ქ.გაბუნია,მ.ჯავახ
ია,მ.გაბელაშვილ
ი, პ.იავიჩი
ქ.გაბუნია

5
ქ.გაბუნია
6

7

8

9

10

ნ.აბულაძე,მ.ჯავა
ხია,ქ.გაბუნია.პ.ი
ავიჩი,მ.გაბელაშვ
ილი
ქ.გაბუნია
ნ.აბულაძე,მ.ჯავა
ხია,ქ.გაბუნია,მ.გა
ბელაშვილი

ნ.აბულაძე,მ.ჯავა
ხია,
ქ.გაბუნია,მ.გაბე
ლაშვილი

ქ.გაბუნია
11
ქ.გაბუნია
12

13

14

ქ.გაბუნია,ნ.
მინდიაშვილი,
ლ.კუნჭულია,ნ.ზ
აზაშვილი,ვ.ჭიკა
იძე,ვ.ნატრიაშვი
ლი,პ.იორამაშვი
ლი
ქ.გაბუნია,ნ.
მინდიაშვილი,

ცხოველთაშფოთვით ქცევაზე
ფოსფორორგანული
ნაერთების ქიმიურტოქსიკოლოგიური ანალიზი
სტანდარტიზაცია
მალამოებისა საშოსა და
ტერფის მიკოზების
სამკურნალოდ.
სტანდარტიზცია
სუპოზიტორიებისა საშოს
მიკოზების სამკურნალოდ.
ღვინო ხალხურ და
ტრადიციულ მედიცინაში
მცენარეული სამკურნალო
საშუალებებით მკურნალობის
უპირატესობა და
სამკურნალო ხილბოსტნეული.
ფენოლური შენაერთების
შემცველი სამკურნალო
მალამოს კომპოზიციების
შემუშავება
ბუნებრივი ანტიბიოტიკები
გვარი კანდიდას სოკოების
მიერ გამოწვეული საშოს
სოკოვანი დავაადების
სამკურნალო პოტენციური
მალამოს რეცეპტურის
შემუშავება
გვარი კანდიდას სოკოების
მიერ გამოწვეული სოკოვანი
დაავადებების სამკურნალო
პოტენციური
სუპოზიტორების
რეცეპტურის შემუშავება
ფუტკრის პროდუქტებით
მკურნალობის ხალხური
რეცეპტები.
დინდგელის წყლიანი
ექსტრაქტის შესწავლა
ქრომატოგრაფიული
მეთოდით.
პრებიოტიკების სამედიცინო
ღირებულებები და
პრაქტიკაში მათი გამოყენების
პერსპექტივები

პრეპარატ რუმიფოსის
სტანდარტიზაციის

პერიოდული
სამეცნიერო
ჟურნალი"ნოვაცია"
საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის
მაცნე ,ქიმიის სერია
საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის
მაცნე ,ქიმიის სერია
პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი
'ხანძთა',
პერიოდული
სამეცნიერო
ჟურნალი"გონი"

19

2017

96-100

42

1

2016

105-107

42

1

2016

108-110

13

2016

24-28

4

2016

26-28

საქართველოს
სამედიცინო
სიახლენი,

10

2015

77-81

ნოვაცია-პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი
საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის
მაცნე-ქიმიის სერია

15

2015

224-227

41

4

2015

393-396

41

4

2015

396-401

პერიოდული
სამეცნიერო
ჟურნალი"ნოვაცია"
პერიოდული
სამეცნიერო
ჟურნალი'გონი"

3

2014

78-82

1

2014

135-137

ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა

4

2014

19-23

ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა

4

2014

36-38

საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის
მაცნე-ქიმიის სერია

გვერდი 4 / 12

Curriculum Vitae

15

16

17

ლ.კუნჭულია,ვ.ჭ
იკაიძე,ვ.ნატრიაშ
ვილი,პ.იორამაშვ
ილი
ქ.
გაბუნია,ნ.აბულა
ძე,მ.ჯავახია,მ.გაბ
ე-ლაშვილი
მ.გაბელაშვილი
ნ.აბულა ძე
ქ.გაბუნია,მ.ჯავახ
ია,
ბუაძე ე.,
აბულაძე ნ.,
ფაილოძე ნ.,
ხურცილავა ი.,
გაბუნია ქ.
ქ.გაბუნია

საკითხები

ქ.გაბუნია

აპითერაპია XXI-საუკუნეში

ქ.გაბუნია

ნარკომანია, მითი თუ
სინამდვილე

ქ.გაბუნია

შხამიანი სოკოები და მათი
ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური
ანალიზი
მცენარეული და ბუნებრივი
წარმოშობის ნივთიერებები
მიკოზების მკურნალობაში
ზემო სასუნთქი სისტემის
დაავადებები ხალხურ
ხელნაწერებში და
ტრადიციულ მედიცინაში
დინდგელის წყლიანი
ექსტრაქტის მიღების მეთოდი

18

იმერეთის რეგიონში
გავრცელებული ფენოლური
შენაერთების შემცველი კანის
სოკოვანი დაავადებების
სამკურნალო მცენარეები.
სოკოების ადგილი ცოცხალ
არსებათა სისტემაში

პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი
"გონი"

2

2014

160-164

პერიოდული
სამეცნიერო
ჟურნალი"გონი"

2

2014

165-168

შეუხორცებადი ჭრილობების,
ნაწოლებისა და ტროფიკული
წყლულების ეტიოლოგია და
მკურნალობა

პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი
“ხანძთა”

7

2014

56-60

სამკურნალო საშუალებათა
შეუთავსებლობა

პერიოდული
სამეცნიერო
ჟურნალი"ნოვაცია"
პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი
“ხანძთა”
პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი
“ხანძთა”
საქართველოს
ქიმიური ჟურნალი.

12

2013

24-29

8

2013

47-50

7

2013

56-60

2

2013

137-140

საქაეთველოს
ქიმიური ჟურნალი

2

2012

206-209

პერიოდული
სამეცნიერო
ჟურნალი"ნოვაცია"

10

2012

158-162

პერიოდული
სამეცნიერო
ჟურნალი"ნოვაცია"
პერიოდული
სამეცნიერო
ჟურნალი"ნოვაცია"

9

2011

18-21

9

2011

22-25

19

20

21

22

ნ.აბულაძე,ქ.გაბუ
ნია,მ.ჯავახია,
,ლ.ჭურაძე
ქ.გაბუნია

23
ქ.გაბუნია
24
ქ.გაბუნია
25

8.1.4.
№

ავტორი/ა
ვტორები

დინდგელის ექსტრაქციის
მეთოდები

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში
სტატიის დასახელება

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება

ტომ
ი

სერია,
№

წელი

გვერდებ
ი

ტომ

სერია,

წელი

გვერდებ

1
2
8.1.5.
№

ავტორი/ა

ნამუშევრების წარდგენა/გამოფენა, მოდელების შექმნა/ჩვენება
სტატიის დასახელება

სამეცნიერო
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ვტორები

ჟურნალის
დასახელება

ი

№

ი

1
2
8.2. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

8.3. ეროვნული სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

IX. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

9.1. საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

9.2. საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებში წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

9.3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

20142016

სამეცნიერო ფონდი
შ. რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი,

№ - პროექტის დასახელება
FR/281/8-403/13, ,,საქართველოს ზოგიერთი
ბუნებრივი რესურსის კვლევა წამლის
ფორმების შემუშავების მიზნით კანის
მიკოზების ადგილობრივი
მკურნალობისათვის“

სტატუსი
პროექტში
ფარმაცევტი–
უფროსიმეცნიერ–
მუშაკი ძირითადი პერსონალი

9.4. შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამცნიერო ფონდშ წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

1

2016

შ. რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი,

2

2017

შ. რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი,

3

2018

შ. რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი,

№ - პროექტის დასახელება
საქართველოს ბუნებრივი რესურსების კვლევა
შეუხორცებადი იარების სამკურნალოდ
გამოყენების მიზნით
FR2017/ FR17_233ტროფიკული წყლულის
სამკურნალოდ ახალი ტიპის ბენტონიტიანი
ტექსტილის საფენის ტექნოლოგიის შემუშავება
FR18-342 საქართველოს ბუნებრივი
რესურსების კვლევა შეუხორცებადი იარების
სამკურნალოდ გამოყენების მიზნით

სტატუსი
პროექტში
პროექტის
ხელმძღვანელი
ძირითა-დი
პერსონალი
პროექტის
ხელმძღვანელი
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4

2019

შ. რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი,

FR19-6114. შეუხორცებადი იარების
სამკურნალოდ საქართველოს ბუნებრივი
რესურსების კვლევა

პროექტის
ხელმძღვანელი

9.5. აწსუ-ს მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

X. სასწავლო/შემოქმედებითი პროექტები
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

XI. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო კონფერენციებში/სიმპოზიუმებში მონაწილეობა
11.1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

მოხსენების სათაური

ქვეყანა,
ქალაქი
საქართველო
ქუთაისი

2019

I საერთაშორისო სამეცნიერო
საქართველოშო კულტივირებული ფეიხოას
კონფერენცია ‘თანამედროვე
სტანდარტიზაციის მეთოდები(მიმოხილვა).
მიღწევები კლინიკურ მედიცინაში2019 “

2019

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „მწვანე
საშუალებები- მწვანე
ტექნოლოგიებით- ჯანმრთელი
სიცოცხლისათვის“
საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია“კოსმეტოლოგიურ
პრაქტიკაში ესთეტიკური
პრობლემების გადაჭრის
სამედიცინო მიდგომები“
მე -5 საერთაშორისო კონფერენცია
"ინოვაციები და განვითარება
ტექნიკური და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში".

სტევია:
ფარმაციაში
ზოგიერთი საკითხი.

ქართული
დინდგელი:
ფარმაციაში
გამოყენების ზოგიერთი საკითხისათვის.

აშშ

საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია:„აკნესა
და სხვა კანის დაავადებების
კორექციის თანამედროვები
მეთოდები კოსმეტოლოგის
პრაქტიკაში“
საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია:

კოსმეტოლოგური და ფიტოქიმიური
მკურნალობის მეთოდების გავრცელება და
გამოყენების შესაძლებლობები.

უკრაინა
ხარკოვი

კოსმეტიკური საშუალებები: ძირითადი და
დამხმარე ნივთიერებები.

საქართველო.
ქუთაისი. აკაკი

1

2

2019
3

2018
4

2018
5

6

კონფერენციის დასახელება

2018

გამოყენების

ქართული ცეოლიტის სორბციული
თვისებების სამეცნიერო კვლევები

საქართველო
თბილისი

უკრაინა
ხარკოვი

ფარმაციაში გამოყენების მიზნით.
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„თანამედროვე მეცნიერება და
ინოვაციური პრაქტიკა”.
2018
7

საერთაშორისო სამეცნიერო

ფარმაცევტული წყალი: რეგულატორული

კონფერენცია ,,ეკოლოგიის

ასპექტები.

წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
საქართველო.
ქუთაისი

IVსაერთაშორისო სამეცნიერო

შეუხორცებელი იარები და მათ

ავსტრია, ვენა

კონფერენცია ‘ბიოლოგიური და

სამკურნალოდ გამოყენებული მცენარეები

სამედიცინო მეცნიერებები:

საქართველოში (მიმოხილვა)

თანამედროვე პრობლემები“.
2018

8

ინოვაცია და პრაქტიკა“
2017
9
2017
10

11

2017
2017

საერთასორისო სამეცნიერო
კონფერენცია"ეკოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები"
საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია"თანამედროვე
საინჟინრო ტექნოლოგიები და
გარემოს დაცვა"
მომავლის ტექნოლოგიები და
სიცოცხლის ხარისხი.
I საერთაშორისო სამეცნიერო–
პრაქტიკული ინტერნეტ–
კონფერენცია ,,თანამედროვე

12

სტევია ტკბილი მცენარე

ორტილიას გამოყენება მედიცინაში და მისი
ქიმიური შემადგენლობის შესწავლა

ქართული დინდგელის სტანდარტიზაციის
ახალი მიდგომები
დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული
ასკილის ფლავონოდების შესწავლა

საქართველო.
ქოთაისი
საქართველო.
ქუთაისი

საქართველო.
ბათუმი
საქართველო.
ქუთაისი

სპექტროფოტომეტრული მეთოდით.

ფარმაცია – მეცნიერება და
პრაქტიკა”.

2017

I საერთაშორისო სამეცნიერო–
პრაქტიკული ინტერნეტ–

კანის მიკოზების სამკურნალო ახალი
მალამო და მისი კვლევის შედეგები

საქართველო.
ქუთაისი

ლეღვი ხალხურ და მეცნიერულ
მედიცინაში

საქართველო.

დასავლეთ საქართველოს დინდგელის
ნიმუშებში პოლიფენოლების განსაზღვრა

ვენა,ავსტრია

ალოე ხალხურ მედიცინაში

საქართველო.
ქუთაისი

საქართველოს ფლორა პარაფარმაცევტული
საშუალებების წარმოების პოტენციური
წყარო
ქართული დინდგელის ჰიდროფობული
და ჰიდროფილური ნაერთების
სტანდარტიზაცია.

საქართველო.
ქუთაისი

კონფერენცია ,,თანამედროვე

13

ფარმაცია – მეცნიერება და
პრაქტიკა”.

2016
14

2016
15
2016
16
2015
17
2015
18

საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია"თანამედროვე
საინჟინრო ტექნოლოგიები და
გარემოს დაცვა"
მეცხრე ევროპული კონფერენცია
ბიოლოგიასა და სამედიცინო
მეცნიერებებში
მეექვსე საერთაშორისო
სამეცნიერო პრაქტიკული
ინტერნეტ-კონფერენცია
საერთასორისო სამეცნიერო
კონფერენცია"ეკოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები"
ფარმაცევტულმეცნიერებებისმე3საერთაშორისო კონფერენცია

ქუთაისი

საქართველო.
თბილისი
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2014
19
2014
20
2014
21
2014
22
2014
23
2013
24

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია"ეკოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები"
საერთაშორისო სამეცნიერო
ინტერნეტ-კონფერენცია"ახალი
სამედიცინო მასალები"
საერთაშორისო სამეცნიერო
ინტერნეტ-კონფერენცია: ახალი
სამედიცინო მასალები"
საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია"
მეცნიერება და ინოვაციური
ტექნოლოგიები:
საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია:
მეცნიერება და ინოვაციური
ტექნოლოგიები
საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია:
მეცნიერება და ინოვაციური
ტექნოლოგიები

სამკურნალო მცენარეები და ციური
სხეულები

საქართველო.
ქუთაისი

ბროწეული ხალხურ მედიცინაში

საქართველო.
ქუთაისი

საქართველოში გავრცელებული კანის
მიკოზები და მათი მკურნალობა.

საქართველო.
ქუთაისი

სვია მედიცინაში

საქართველო.
ქუთაისი

თიხები და ცეოლითი - წამლის ფორმებში
ბიოლოგიურად აქტიური მცენარეული
სუბსტანციების პერსპექტიული
მატარებლები
მცენარეებით გამოწვეული მწვავე
მოწამვლები

საქართველო.
ქუთაისი

საქართველო.
ქუთაისი

11.2. ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

11.3. საუნვერსიტეტო ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და
გამოქვეყნება
№

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

11.4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი
2017

1

კონფერენციის დასახელება
პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
ინტერნეტ-კონფერენცია ,,თანამედროვე ფარმაცია მეცნიერება და პრაქტიკა

ქვეყანა, ქალაქი
საქართველო. ქუთაისი.
საორგანიზაციო კომიტეტი

11.5. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

XII.
№
1
2

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
ავტორი/ავტორები

დასახელება

გამომცემლობა

წელი
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XIII.

საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე
13.1.

№

გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით

წელი

ავტორი/ავტორები

13.2.
№

წელი

ავტორი/ავტორები

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონების
დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

სასარგებლო მოდელის დაპატენტება

წელი

ავტორი/ავტორები

13.4.
№

გამცემი ორგანო

გამოგონება საქართველოში წარდგენით

13.3.
№

გამოგონების
დასახელება

გამოგონების
დასახელება

სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება

წელი

ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

XIV. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დანერგვა-კომერციალიზაცია
№

წელი

პროექტის ავტორები და დასახელება

სად დაინერგა

XV. პროფესიული, ერთწლიანი საგანამანთლებლო, საბაკალავრო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა)
№
1
2

წლები

საფეხური

პროგრამის დასახელება

XVI. სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა), ექსპერტობა და რეცენზენტობა
№
1
2

დისერტანტი

თემა

გრადაცია
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XVII. კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
№

წელი
2018

1
2018
2
2018
3
4
5

2017
2016
2016

6

2015
8
2015
9
2012
10

ტრენინგის დასახელება
კლარივეიტ ანალიტიკსი (ვებ ოფ საიენს)
საერთაშორისო ჟურნალებისათვის
პუბლიკაციის მომზადების პრაქტიკული
რეკომენდაციები
კლარივეიტ ანალიტიკსი (ვებ ოფ საიენს)
საინფორმაციო ინსტრუმენტები
სამეცნიერო პუბლიკაციების
ავტორებისათვის
კლარივეიტ ანალიტიკსი (ვებ ოფ საიენს)
სამეცნიერო მოღვაწეობის ანალიზის
საინფორმაციო ინსტრუმენტები
უწყვეტი განათლების ცენტრი აწსუ-ში
(ინგლისური ენის სწავლების A2 დონე)
უწყვეტი განათლების ცენტრი აწსუ-ში
(ინგლისური ენის სწავლების A1 დონე)
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ხარისხის
უზრულველყოფის სამსახურის მიერ
ირგანიზებული ინგლისურენოვანი
ტრენინგი-„სწავლის შედეგები“
შპს ,,სამაია“ თბილისი. ლაბორატორიულ
ციფრულ სასწორზე მუშაობის პრინციპის
ათვისებისათვის.
შპს ,,სამაია“, თბილისი. ტრენინგი
სპექტროფოტომეტრზე მუშაობის
პრინციპის ათვისების მიზნით
პროფესიული გადამზადების და
პროფესიული ორიენტაციის
ტრენინგი“ისწავლე დღეს , დასაქმდი
ხვალ“

გრადაცია (ფასილიტატორი, მონაწილე)
მონაწილე

მონაწილე

მონაწილე

მონაწილე A2 დონის სერთ.
მონაწილე A1 დონის სერთ.
მონაწილე

მონაწილე

მონაწილე

მონაწილე

XVIII. სხვა საექსპერტო მომსახურეობა (მათ შორის იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო ჟურნალის სტატიის,
საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში სამეცნიერო ნაშრომის რეცენზირება)
№
1
2

წელი

საექსპერტო მომსახურეობის სახე

XIX. სხვა აქტივობები
დამატებითი ინფორმაცია
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