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    CURRICULUM VITAE 

                მაია მაჭავარიანი-წერეთელი 

 

პერსონალური მონაცემები:      

   მისამართი:   ქ.თბილისი, კედიას ქ. #10 ა, ბ. 74. 

   მობილური ტელეფონი:  598  35 90 09       

       E       E-mail: mai.machavariani@gmail.com 

  

 დაბადების თარიღი: 02.11.1983 წ. 

მოქალაქეობა: საქართველოს. 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული.                   

                                 

განათლება:     

2017.წ  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის   სახელმწიფო  უნივერსიტეტი,  

ფსიქილოგიისა და განათლების  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიიის  

დოქტორი,  სპეციალობა: კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია 

2005წ-2007წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,    

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,    მაგისტრი, სპეციალობა: 

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია 

mailto:mai.machavariani@gmail.com
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2001-2005    ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,   

ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, ბაკალავრი, სპეციალობა: ზოგადი ფსიქოლოგია             

 

სპეციალური და/ან პროფესიული ჩვევები : 

 

  სპეციალიზირებული კურსები:  

1. 2004 წ. Interviews For Research Protocols  (Grade A; Language of Instruction: English) 

2.  2004 წ. Social Work with at Risk Individuals, Families and Groups. (Grade A; Language of 

Instruction: Georgian) ქ. თბილისი, საქართველო; 

3. 2006 წ.  კლინიკური ფსიქოლოგიის კურსი grade A; Language of Instruction: English 

ხელმძღვანელი Thomas Trocchio, Ph.D. თბილისი, საქართველო; 

4. 2010 წ.     ESRS (European Sleep Research Society) - GSSS  (Georgian Sleep Research and 

Sleep Medicine Society) Training Course on Sleep Disorders, თბილისი, საქართველო; 

5. 2017 წ. Clinical Course in Neurofeedback/EEG-Biofeedback. An intensive introduction course 

to Neurofeedback,  a therapy to improve function in variety brain-based disorders. ბერგი, 

გერმანია. 

 

 

სამუშაო   გამოცდილება:  

2018 წ. -დღემდე შ.პ.ს ,, თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი“ 

თანამდებობა: ნეიროფსიქოლოგი; 

2007 წ. -2017    შ.პ.ს ,,ნიუ ჰოსპიტალს”, პ.სარაჯიშვილის   სახელობის  

ნეიროქირურგიისა და ნევროლოგიის ინსტიტუტი                      

თანამდებობა: ნეიროფსიქოლოგი;  

2008-2009 წ.წ  ბავშვთა ფსიქო-ნევროლოგიური კლინიკა ,,ვალეო” თანამდებობა: 

ნეიროფსიქოლოგი; 
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2008-2010 წ.წ  ეპილეფსიის კონტროლისა და პრევენციის სამეცნიერო-პრაქტიკული 

ცენტრი“, თანამდებობა: ნეიროფსიქოლოგი; 

 2011 მაი-2013 სექტ.   ორგანიზაცია “პირველი ნაბიჯი საქართველო” 

პროექტის დასახელება: ადრეული ჩარევის პროგრამა 0-დან 7 წლამდე შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან.  

თანამდებობა: მეტყველების თერაპევტი, კონსულტანტი ნეიროფსიქოლოგი   

2009 წ-2018 წ.    შ.პ.ს “ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი”   

      თანამდებობა: ნეიროფსიქოლოგი 

 

პედაგოგიური სტაჟი: 

2012, ივნისი    ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიწვეული ლექტორი/მენტორი   

2012-2013 წ. შემოდგომის სემესტრი - თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის მიმართულება კურსი ,,შესავალი 

ნეიროფსიქოლოგიაში”, ლექტორი 

2012-2013 წ. გაზაფხულის სემესტრი - თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის მიმართულება, კურსი ,,ბავშვის 

განვითარების დარღვევები”, ლექტორი 

2012-2013 წ. გაზაფხულის სემესტრი - თსუ, სამედიცინო ფაკულტეტი, ოკუპაციური 

თერაპია, კურსი ,,ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები”, ლექტორი 

2013-2014 წ. შემოდგომის სემესტრი - თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის მიმართულება, კურსი ,,შესავალი 

ნეიროფსიქოლოგიაში”, ლექტორი 

2013-2014 წ. გაზაფხულის სემესტრი - თსუ, სამედიცინო ფაკულტეტი, ოკუპაციური 

თერაპია, კურსი ,,ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები”, ლექტორი 
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2013-2014 წ. შემოდგომის სემესტრი - თსუ, სამედიცინო ფაკულტეტი, ოკუპაციური 

თერაპია, კურსი ,,ფსიქოლოგია, ფსიქიკური ფუნქციები”, ლექტორი 

2014-2015 წ. გაზაფხულის სემესტრი - თსუ, ფსიქოლოგიისა და განათლების 

მეცნიერებეთა ფაკულტეტი, კურსი ,,ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები”, ლექტორი 

2014-2015 წ. გაზაფხულის სემესტრი - თსუ, ფსიქოლოგიისა და განათლების 

მეცნიერებეთა ფაკულტეტი, კურსი ,,ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია”, ლექტორი. 

2015-2016 - თსუ, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებეთა ფაკულტეტი, კურსი 

,,ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები”, ლექტორი 

2015-2016 თსუ, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებეთა ფაკულტეტი, კურსი 

,,ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია”, ლექტორი. 

2016-2017 წ. თსუ, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებეთა ფაკულტეტი, 

კურსი ,,ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია”, ლექტორი; 

2016-2017 წ. თსუ, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებეთა ფაკულტეტი, 

კურსი ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები”, ლექტორი; 

2016-2017 წ. საქართველოს უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, 

სამაგისტრო კურსი ,, ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დიაგნოსტიკა”, ლექტორი; 

2017-2018 წ. თსუ, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებეთა ფაკულტეტი, 

კურსი ,,ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია”, ლექტორი; 

2017-2018 წ. თსუ, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებეთა ფაკულტეტი, 

კურსი ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები”, ლექტორი; 

2017-2018 სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, მედიცინის ფაკულტეტი, უცხოენოვანი 

სექტორის კურსები ,, Introduction to Psychology”, Health Psychology”; ლექტორი; 

2017-2018 ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტი, დიპლომირებული მედიკოსის 

პროგრამა, უცხოენოვანი სექტორი, კურსი ,,Introduction to Psychology”; ლექტორი; 
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2018 წ თებ. -დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-

პროფესორი. 

 

პროექტებში მონაწილეობა   

2010 წ.  ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“ინკლუზიური განათლების 

საკონსულტაციო და ტრენინგ-ცენტრი   როლი პროექტში:    თარჯიმანი 

2014 წ. თსუ   (სახელმძღვანელოს თარგმნა) როლი პროექტში: თარჯიმანი 

2015 წ. თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის (შიდასაფაკულტეტო 

გრანტი) პროექტის სათაური: ,,თვითსტიგმატიზაციის ფენომენი ეპილეფსიის მქონე 

მოზარდებთან”, მკვლევარი დოქტორანტი. 

 

ჩატარებული Kკვლევები:  

2003 -2004 წ    კვლევა თემაზე “სახელდების განვითარების თავისებურებები”;  

2005 წ.   ტორანსის კრეატული აზროვნების ტესტის სტანდარტიზაცია ქართულ 

პოპულაციაზე; 

2007 წ.  ,,ადამიანის აღმასრულებელი ფუნქციის ასაკობრივი ცვლილებები“; 

2015 წ.    ,,სტიგმა და თვითსიგმატიზაცია ეპილეფსიის მქონე მოზარდებთან“; 

2018 წ. - დღემდე - მრავალპროფილური კლინიკა ,,პინეო“ სამედიცინო ეკოსისტემა და 

,,ACADIA Pharmaceuticals Inc.” მიერ განხორციელებული კლინიკური კვლევა: 

 „A Phase 3b, Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Safety Study of 

Pimavanserin Therapy in Adult and Elderly Subjects With Neuropsychiatric Symptoms 

Related to Neurodegenerative Disease“,  

„A 52-Week Open-Label Extension Study of Pimavanserin in Adult and Elderly Subjects With 

Neuropsychiatric Symptoms Related to Neurodegenerative Disease“,  

ნეიროფსიქოლოგი, შემფასებელი  ( back-up Rater) 
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მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში: 

 

1. 2015 წ.    31-Th International Epilepsy Congress, Istanbul (Turkey); 

2. 2015   წ. International academic conference, Freiburg (Germany) 

”Psycho-Semantic Analysis of Psycho-Social Issues in Georgian Adolescents with Epilepsy”; 

3. 2016 წ.  International Conference on Neurocognitive Disorders Barcelona, Spain, 

 

oral presentation:  “Neuropsychological analysis of human executive and other cognitive 

functions in Natural Aging ”; 

 

4. 2017 წ.   11th World Congress on  Neurology and Therapeutics  Madrid, Spain,  

 

Oral presentation: ,,Psychological and emotional problems in adolescents with 

Epilepsy” ; 

 

5. 2017 წ.   the 30th ECNP Congress, Paris, France, Poster presentation ,, Memory relation to 

perceptual processes during cognitive aging”. 

 

გამოქვეყნებული შრომები : 

 

სამეცნიერო სტატიები 

1.    Ш. Мамукрдзе, Т. Гагошидзе, М. Мачавариани, Т. Чинчараули, А. Караулашвили, Особенности 
онтогенеза называния (соавт),   «Кавказоведение», #9, 2005, ст.: 152-163. 

 

2. M.Machavariani-Tsereteli, L.Surmanidze, T.Gagoshidze, Stigma and Self-Stigma in 

Adolescents with Epilepsy psycho-semantic approach, “TSU PSYCHOLOGY” [Journal], 

2018. 

 

                                                 
ენები: ქართული (მშობლიური),  რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (თავისუფლად) 

Cambridge Certificate in Advanced English (CAE). 

კომპიუტერული Pპროგრამები: Windows XP, Vista 7, Ms-Word, Ms- Excel,  

                                                          MS PowerPoint, SPSS 16.00  


