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ენებიენები

ენაენა წერაწერა კითხვაკითხვა მეტყველებამეტყველება
Russian C2 C2 C2
English B2 C2 B2

ქართული (Georgian) C2 C2 C2

განათლებაგანათლება

უმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსიუმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსი

აკადემიური ხარისხი/სტატუსი: დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული

მინიჭების თარიღი: 22.01.1992

მიღებული განათლებამიღებული განათლება

აკადემიურიაკადემიური
ხარისხი/სტატუსიხარისხი/სტატუსი

დაწესებულების დასახელებადაწესებულების დასახელება ქვეყანაქვეყანა სპეციალობასპეციალობა
დაწყებისდაწყების

წელიწელი
დასრულებისდასრულების

წელიწელი

დოქტორი/დოქტორთან
გათანაბრებული

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის
ინსტიტუტი

საქართველო
(Georgia)

ადამიანისა და
ცხოველთა

ფიზიოლოგია
1984 1985

დოქტორი/დოქტორთან
გათანაბრებული

ლომონოსოვის სახ. მოსკოვის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Russian
Federation

ადამიანისა და
ცხოველთა

ფიზიოლოგია
1982 1984

მაგისტრი/მაგისტრთან
გათანაბრებული

თსუ  
ადამიანისა და

ცხოველთა
ფიზიოლოგია

1977 1982

პროექტებიპროექტები

დასრულებული პროექტებიდასრულებული პროექტები

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

ინფორმაციული სტრესის გავლენა
სხვადასხვა იერარქიულ საფეხურზე

მდგომი ვირთაგვების
ნეირობიოლოგიურ მაჩვენებლ

პროექტის ხელმძღვანელი
თამარ

დომიანიძე
27.03.2014 27.03.2017

შოთა
რუსთაველის

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი
ქრონიკული ფსიქო–ემოციური

სტრესით გამოწვეული დეპრესიის
ახალი მოდელის შექმნის მცდელობა

ვირთაგვებში

ძირითადი
შემსრულებელი, ქცევითი
ექსპერიმენტების ჯგუფის

ხელმძღვანელი

კონსტანტინე
ჭიჭინაძე

01.03.2009 01.09.2011
ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი



სამეცნიერო მიმართულებებისამეცნიერო მიმართულებები

ძირითადი მიმართულებებიძირითადი მიმართულებები

მიმართულება: 3. მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებანი

ქვე-მიმართულება: 3.1 ფუნდამენტური მედიცინა

კატეგორია: 3.1.4 ნეირომეცნიერებანი (ფსიქოფიზიოლოგიის ჩათვლით)

დამატებითი მიმართულებები (1)დამატებითი მიმართულებები (1)

მიმართულება: 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

ქვე-მიმართულება: 1.6 ბიოლოგიური მეცნიერებები

დასაქმების ისტორიადასაქმების ისტორია

მიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)იმიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)ი

სამუშაოსამუშაო
ადგილიადგილი

სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

სსიპ ივანე
ბერიტაშვილის

ექსპერიმენტული
ბიომედიცინის

ცენტრი

თავის ტვინის
სისხლის

მიმოქცევის და
მეტაბოლიზმის
განყოფილება

მთავარი
მეცნიერ

თანამშრომელი

წლიური სამეცნიერო თემის ხელმძღვანელი,
ექსპერიმენტული სამუშაოების დაგეგმვა, სამეცნიერო
ექსპერიმენტში მონაწილეობა, მიღებული შედეგების

გაანალიზება, სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადება და
გამოქვეყნება, საერთაშორისო და ადგილობბრივ

კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში და ვორქშოფებში
მონაწილეობა, ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

01.06.2012

სსიპ ივანე
ბერიტაშვილის

ექსპერიმენტული
ბიომედიცინის

ცენტრი

დირექცია
დირექტორის

მოადგილე

დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, ცენტრის
სამეცნიერო მუშაობის ორგანიზებასა და მართვაში

მონაწილეობა, ცენტრის სამეცნიერო ანგარიშის
(კვარტალური და წლიური) მომზადება და წარდგენა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროში, ცენტრის წლიური სამეცნიერო ანგარიშის

მომზადება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიაში წარსადგენად, ცენტრის სამეცნიერო

სტრუქტურული ერთეულების წლიური სამეცნიერო
გეგმების მიღებასა და განხილვაში მონაწილეობა, ცენტრის

სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების წლიური
ანგარშების მიღებასა და განხილვაში მონაწილეობა, ცენტრის

სამეცნიერო საბჭოს წევრი, ცენტრის მიერ ორგანიზებული
სამეცნიერო კონფერენციების მომზადებასა და ჩატარებაში

მონაწილეობა, ცენტრის სატენდერო კომისიის წევრი,
ცენტრის საინვენტარიზაციო კომისიის თავმჯდომარე,

ცენტრის სამეცნიერო თანამდებობებზე საარჩევნო კომისიის
წევრი.

17.12.2010

სამუშაო გამოცდილებასამუშაო გამოცდილება

კომპანია /კომპანია /
დაწესებულებადაწესებულება

სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი



სსიპ სიცოცხლის
შემსწავლელი
მეცნიერებათა

ცენტრი

ადმინისტრაცია
დირექტორის

მოადგილე

დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო
დარგში, ცენტრის სამეცნიერო მუშაობის

ორგანიზებასა და მართვაში მონაწილეობა,
ცენტრის კვარტალური და წლიური

სამეცნიერო ანგარიშის მომზადება და
წარდგენა საქართველოს განათლებისა და

მეცნიერების სამინისტროში, ცენტრის
წლიური სამეცნიერო ანგარიშის მომზადება

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიაში წარსადგენად, ცენტრის

სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების
წლიური სამეცნიერო გეგმების მიღებასა და

განხილვაში მონაწილეობა, ცენტრის
სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების

წლიური ანგარშების მიღებასა და
განხილვაში მონაწილეობა, ცენტრის

სამეცნიერო საბჭოს წევრი, ცენტრის მიერ
ორგანიზებული სამეცნიერო

კონფერენციების მომზადებასა და
ჩატარებაში მონაწილეობა, ცენტრის

სატენდერო კომისიის წევრი, ცენტრის
სამეცნიერო თანამდებობებზე მეცნიერ
თანამშრომელთა საარჩევნო კომისიის

წევრი.

17.12.2010 28.10.2011

ივ.ბერიტაშვილის
ფიზიოლოგიის

ინსტიტუტი

ქცევისა და
კოგნიტიურ
ფუნქციათა

განყოფილება

უფროსი
მეცნიერ

თანამშრომელი

ექსპერიმენტული სამუშაოების დაგეგმვა,
სამეცნიერო ექსპერიმენტში მონაწილეობა,

მიღებული შედეგების გაანალიზება,
სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადება და

გამოქვეყნება, საერთაშორისო და
ადგილობბრივ კონფერენციებში,
სიმპოზიუმებში და ვორქშოფებში

მონაწილეობა.

01.11.2006 01.11.2010

საქართველოს
მეცნიერებათა

აკადემიის
ი.ბერიტაშვილის

სახ.
ფიზიოლოგიის

ინსტიტუტი

ცხოველთა
ქცევის

შემსწავლელი
ლაბორატორია

მეცნიერ
თანამშრომელი

სამეცნიერო ექსპერიმენტში მონაწილეობა,
სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადება და

გამოქვეყნება, საერთაშორისო და
ადგილობბრივ კონფერენციებში,
სიმპოზიუმებში და ვორქშოფებში

მონაწილეობა.

16.12.1992 01.11.2006

საქართველოს
მეცნიერებათა

აკადემიის
ივ.ბერიტაშვილის

სახ.
ფიზიოლოგიის

ინსტიტუტი

ცხოველთა
ქცევის

შემსწავლელი
ლაბორატორია

უმცროსი
მეცნიერ

თანამშრომელი

სამეცნიერო ექსპერიმენტში მონაწილეობა,
სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადება და

გამოქვეყნება, საერთაშორისო და
ადგილობბრივ კონფერენციებში,
სიმპოზიუმებში და ვორქშოფებში

მონაწილეობა.

01.03.1989 16.12.1992

საქართველოს
მეცნიერებათა

აკადემიის
ივ.ბერიტაშვილის

სახ.
ფიზიოლოგიის

ინსტიტუტი

ცხოველთა
ქცევის

შემსწავლელი
ლაბორატორია

ლაბორანტი სამეცნიერო ექსპერიმენტში მონაწილეობა 02.01.1986 01.03.1989

კომპანია /კომპანია /
დაწესებულებადაწესებულება

სტრუქტურულისტრუქტურული
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