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ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი, მიკრობიოლოგიის სპეციალობა,
1989 ( 03.00.07 )

•

ასპირანტურა - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბიოლოგიის ფაკულტეტი, მიკრობიოლოგია - ვირუსოლოგიის სპეციალობა 1986 წ.

•

ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი; საბუნებისმეტყველო გეოგრაფიის ფაკულტეტი; ბიოლოგია - ქიმიის სპეციალობა, 1965 - 1970 წ. წ.

სამუშაო გამოცდილება:
2014 წლიდან ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
• 2010 -2014 წ. ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
• 2006 - 2010 წ. ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
• 2002-2006 წ. ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
• 1996 - 2002 წ. ბოტანიკა-ეკოლოგიის კათედრის დოცენტი
• 1991 - 1996 წ. ბოტანიკა - ეკოლოგიის კათედრის დოცენტი
• 1990 - 1991 წ. ბოტანიკა - ეკოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
• 1976 - 1990 წ. ბოტანიკა - ეკოლოგიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი
• 1972-1976 წლებში ქუთაისის სახელმწიფო ინსტიტუტი, ბოტანიკა - ზოოლოგიის კათედრის
ლაბორანტი
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სულ სამეცნიერო პუბლიკაციების რაოდენობა 54, ბოლო ათი წლის განმავლობაში -41. ხუთი
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Abuladze N.,Javakhia M.,Gabunia K., Iavich P., Gabelashvili M., Creation of ointment compositions containing
phenol compounds for medical treatment, Georgian Medikal News , Tbilisi-New-York, No 10 (247) ,2015, 7781.

2.

Н.Б. Абуладзе, М.Ш.Джавахия, К.У. Габуния, М.В. Габелашвили, Разработка рецептуры мази
потенциального средства для лечения грибковых заболевний влагалища, вызваных грибками рода
Candida, Известия национальной Академии Наук Грузии, Серия химическая , 2015 №4, Том 41, 390-393.

3.

Н.Б. Абуладзе, М.Ш.Джавахия, К.У. Габуния, М.В. Габелашвили, Разработка

и технологии

суппозиторий потенциальных средств для лечения грибковых заболеваний влагалища, вызваных
грибками рода Candida, Известия национальной Академии Наук Грузии, Серия химическая , 2015 №4,
Том 41, 394-396.
4.

მ.გაბელაშვილი, მ.კიკალიშვილი,ს.ჯუღელი, ვ.მშვილდაძე,მდინარე ორასკურას წყლის ქიმიურბაქტერიოლოგიური დაბინძურების შესწავლისათვის, საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, Vol.15 N2,
2015,158-163.

5.

Abuladze N. Gabunia K.,,Javakhia ., Gabelashvili M., Iavich P.,Suppository standardization treating mycosis of
vagina, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია , 2016, ტომი 42, N1,
108-110.
სამეცნიერო კონფერენციები:
1.რესპუბლიკური სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია, ინოვაციები და ტრადიციები თანამედროვე
განათლებაში , ტ.III, ანტიბიოტიკები, ანტიბიოტიკების თანმხლები რეაქციები და ბუნებრივი
ანტიბიოტიკები , 2015, ტ.III, ქუთაისი.
2. საერთაშორისო სამეცნიეროი კონფერენცია ,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები,,
საქართველოში გავრცელებული მცენარეული ნედლეულიდან სოკოვანი დაავადების საწინააღმდეგო
მალამოს შემუშავებისზოგიერთი საკითხი, 2015, ქუთაისი.
3.ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „ფიზიოლოგიისა და ბიომედიცინის აქტუალური
პრობლემები“, ლამბლიოზი ბავშვთა ასაკში მისი ეთიოლოგია, კლინიკა და მკურნალობის
თანამედროვე ასპექტები, 2014, 25-27 სექტემბერი, ქუთაისი.
4. აბულაძე ნ., გაბელაშვილი მ., იავიჩი პ., ჯავახია მ., გაბუნია ქ., ,, საქართველოში გავრცელებული
კანის მიკოზები და მათი მკურნალობა,, საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერნეტ-კონფერენცია ,, ახალი
სამედიცინო მასალები,, 2014, ქუთაისი.

ტრენინგები/ სემინარები:
•
•
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2014 წ. ტრენინგი „პრეზენტაციის ჩატარების უნარ-ჩვევები“
2012 წ. სემინარი ,, ცხოვრების ჯანსაღი წესი,,
2011წ. ტრენინგი-პროგრამა TEMPUS, საბერძნეთი, თესალონიკი, არისტოტელეს
უნივერსიტეტი, აგრონომიული ფაკულტეტი

•

2011წ. ტრენინგი „ აქტიური სწავლება და კრიტიკული აზროვნება უმაღლეს
სასწავლებელში“

•

2010 წ. ტრენინგი აკადემიურ კითხვაში

პროექტები/გრანტები:
2009-2013წწ- პროექტი“ სამაგისტრო პროგრამის დანერგვა გამოყენებით ბიომეცნიერებებში
საქართველოსა და სომხეთის უნივერსიტეტებში ((MAPB-159340-TEMPUS-2009JPCR)-მოდულის ლიდერი.

2013წ.

-

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; პროექტის შიფრი: FR/281/8403/13; პროექტის სახელწოდება: საქართველოს ზოგიერთი ბუნებრივი რესურსის
კვლევა წამლის ფორმების შემუშავების მიზნით კანის მიკოზების ადგილობრივი
მკურნალობისათვის -მიკრობიოლოგი (პროექტის ხანგრძლივობა 24 თვე).

წევრობა(აკადემიური/სამეცნიერო საბჭოები, სამეცნიერო ჟურნალები და სხვა)
1. საქართველოს მიკრობიოლოგთა საზოგადოების ნამდვილი წევრი.
2. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი .
3. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და
ჯანდაცვის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი ( ოქმი N1, 3.11.2016).

დამატებითი ინფორმაცია: დოქტორანტ თეა ქოიავას სადისერტაციო ნაშრომის ,, აჭარაში
გავრცელებული ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევების გამოყოფა, იდენტიფიკაცია და
ანტიბიოტიკორეზისტენტობის პროფილის შესწავლა,, შემფასებელი.
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