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მინიჭების თარიღი: 10.12.2008

მიღებული განათლებამიღებული განათლება

აკადემიურიაკადემიური
ხარისხი/სტატუსიხარისხი/სტატუსი

დაწესებულების დასახელებადაწესებულების დასახელება ქვეყანაქვეყანა სპეციალობასპეციალობა
დაწყებისდაწყების

წელიწელი
დასრულებისდასრულების

წელიწელი

დოქტორი/დოქტორთან
გათანაბრებული

ი. ბერიტაშვილის სახელობის
ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი

 
ადამიანის და

ცხოველთა
ფიზიოლოგია

2002 2005

მაგისტრი/მაგისტრთან
გათანაბრებული

ივ. ბერიტაშვილის სახ. სამედიცინო
ინსტიტუტი "მედიკორი"

 სამკურნალო საქმე 1992 1999

პროექტებიპროექტები

დასრულებული პროექტებიდასრულებული პროექტები

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

ინფორმაციული სტრესის გავლენა სხვადასხვა
იერარქიულ საფეხურზე მდგომი ვირთაგვების

ნეირობიოლოგიურ მაჩვენებლებზე

ძირითადი
პერსონალი

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

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)

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

მიმოქცევისა და
მეტაბოლიზმის
განყოფილება

უფროსი
მეცნიერ

თანამშრომელი

წლიური სამეცნიერო თემის შემსრულებელი,
ექსპერიმენტული სამუშაოების დაგეგმვა, სამეცნიერო

ექსპერიმენტების ჩატარებაში მონაწილეობა, მიღებული
შედეგების გაანალიზება, სამეცნიერო პუბლიკაციების

მომზადება და გამოქვეყნება, საერთაშორისო და
ადგილობრივ კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში და

ვორქშოფებში მონაწილეობა, ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს
მდივანი- რეფერენტი.

22.12.2014

სამუშაო გამოცდილებასამუშაო გამოცდილება

კომპანია /კომპანია /
დაწესებულებადაწესებულება

სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

სსიპ ივანე
ბერიტაშვილის

ექსპერიმენტული
ბიომედიცინის

ცენტრი

თავის ტვინის
სისხლის

მიმოქცევისა და
მეტაბოლიზმის
განყოფილება

მეცნიერ
თანამშრომელი

წლიური სამეცნიერო თემის
შემსრულებელი, ექსპერიმენტული
სამუშაოების დაგეგმვა, სამეცნიერო

ექსპერიმენტების ჩატარებაში მონაწილეობა,
მიღებული შედეგების გაანალიზება,

სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადება და
გამოქვეყნება, საერთაშორისო და
ადგილობრივ კონფერენციებში,

სიმპოზიუმებში და ვორქშოფებში
მონაწილეობა

28.10.2011 22.12.2014

სსიპ სიცოცხლის
შემსწავლელი
მეცნიერებათა

ცენტრი

თავის ტვინის
სისხლის

მიმოქცევისა და
მეტაბოლიზმის
განყოფილება

მეცნიერ
თანამშრომელი

წლიური სამეცნიერო თემის
შემსრულებელი, ექსპერიმენტული
სამუშაოების დაგეგმვა, სამეცნიერო

ექსპერიმენტების ჩატარებაში მონაწილეობა,
მიღებული შედეგების გაანალიზება,

სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადება და
გამოქვეყნება, საერთაშორისო და
ადგილობრივ კონფერენციებში,

სიმპოზიუმებში და ვორქშოფებში
მონაწილეობა

30.03.2011 28.10.2011

სსიპ სიცოცხლის
შემსწავლელი
მეცნიერებათა

ცენტრი

თავის ტვინის
სიხლის

მიმოქცევისა და
მეტაბოლიზმის
განყოფილება

უფროსი
მეცნიერ

თანამშრომლის
მოვალობის

შემსრულებელი

წლიური სამეცნიერო თემის
შემსრულებელი, ექსპერიმენტული
სამუშაოების დაგეგმვა, სამეცნიერო

ექსპერიმენტების ჩატარებაში მონაწილეობა,
მიღებული შედეგების გაანალიზება,

სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადება და
გამოქვეყნება, საერთაშორისო და
ადგილობრივ კონფერენციებში,

სიმპოზიუმებში და ვორქშოფებში
მონაწილეობა

17.12.2010 30.03.2011



ი. ბერიტაშვილის
ფიზიოლოგიის

ინსტიტუტი

ქცევისა და
კოგნიტური
ფუნქციების

განყოფილება

მეცნიერ
თანამშრომელი

წლიური სამეცნიერო თემის
შემსრულებელი, ექსპერიმენტული
სამუშაოების დაგეგმვა, სამეცნიერო

ექსპერიმენტების ჩატარებაში მონაწილეობა,
მიღებული შედეგების გაანალიზება,

სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადება და
გამოქვეყნება, საერთაშორისო და
ადგილობრივ კონფერენციებში,

სიმპოზიუმებში და ვორქშოფებში
მონაწილეობა

12.11.2009 01.11.2010

ი. ბერიტაშვილის
ფიზიოლოგიის

ინსტიტუტი

ქცევისა და
კოგნიტური
ფუნქციების

განყოფილება

ლაბორანტი სამეცნიერო ექსპერიმენტებში მონაწილეობა 01.11.2006 01.11.2009

სამედიცინო
კოლეჯი

"თანადგომა"

სამედიცინო
კოლეჯი

"თანადგომა"
პედაგოგი

ფიზიოლოგიის და ანატომიის სალექციო
კურსი

01.10.1999 08.01.2008

კომპანია /კომპანია /
დაწესებულებადაწესებულება

სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

სამეცნიერო პროდუქტიულობასამეცნიერო პროდუქტიულობა

სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელოსტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო

ტიპიტიპი ავტორ(ებ)იავტორ(ებ)ი სათაურისათაური ჟურნალიჟურნალი წელიწელი

სტატია
მათითაიშვილი თ.,

დომიანიძე თ., ლაბაძე ი

PSYCHOGENIC STRESS IMPAIRS SHORT-
TERM MEMORY IN RATS OF DIFFERENT

HIERARCHICAL LEVEL
WORLD SCIENCE 2018

სტატია
მათითაიშვილი თ.,

დომიანიძე თ., ლაბაძე ი.

ფსიქოგენური სტრესის გავლენა
დომინანტი და დაქვემდებარებული
ვირთაგვების ქცევასა და ხანმოკლე

მეხსიერებაზე

საქათველოს მეცნიერებათა აკადემიის
მაცნე ბიომედიცინის სერია

2018

სტატია
მათითაიშვილი თ.,

დომიანიძე თ., ლაბაძე ი.

BEHAVIOR OF DOMINANT AND
SUBMISSIVE RATS IN THE CHRONIC
INFORMATIONAL STRESS MODEL

Collected Papers– Systemic, Cellular and
Molecular Mechanisms of Physiological

Functions and Their Disorders. Chapter 15;
Nova Science Publisher, USA.

2018

სტატია

Matitaishvili T.,
Domianidze T., Burdjanadze

G., Nadareishvili D.,
Khananashvili M

INFORMATIONAL STRESS AS A
DEPRESSION INDUCING FACTOR IN

RATS
საქართველოს სამედიცინო სიახლენი 2017

სტატია
Domianidze T,

Matitaishvili T, Labadze I,
Khananashvili M.

Biologically Positive Behavioral Indices of
Transition State Caused by Informational

Stress and their Pharmacological Regulation

Collected Papers– Systemic, Cellular and
Molecular Mechanisms of Physiological

Functions and Their Disorders. Chapter 5; Nova
Science Publisher, USA.

2016

სტატია
Matitaishvili T.,

Domianidze T, Emukhvari
N., Khananashvili M

BEHAVIORAL CHARACTERISTICS OF
RATS ON VARIOUS HIERARCHICAL

LEVEL
საქართველოს სამედიცინო სიახლენი 2016

სტატია

Chichinadze K., Domianidze
T., Matitaishvili T., Labadze

I., Pantsulaia I.,
Khananashvili M.

Psychogenic stress induced depression: a new
model

JOURNAL OF EVOLUTIONARY
BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY

2012

სტატია

დომიანიძე თ.,
მათითაიშვილი თ.,

ჭიჭინაძე კ., ლაბაძე ი.,
ხანანაშვილი მ.

ქრონიკული ფსიქოგენური სტრესი,
როგორც ქცევითი დეპრესიის

განვითარების ფაქტორი თეთრ
ვირთაგვებში

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი 2011

სტატია

მათითაიშვილი თ.,
დომიანიძე თ., ჭიჭინაძე

კ., ფანცულაია ი.,
ხანანაშვილი მ.

თვითრეგულაციური ქცევის
მნიშვნელობა ფსიქოგენური სტრესის

სხვადასხვა ეტაპზე დეპრესიის
ჩამოყალიბებამდე ვირთაგვებში

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი 2011



სტატია

Chichinadze K., Domianidze
T., Matitaishvili T.,

Chichinadze N.,
Lazarashvili A.

Possible Relation of Plasma Testosterone
Level to Aggressive Behavior of Male

Prisoners

BULLETIN OF EXPERIMENTAL BIOLOGY
AND MEDICINE

2010

სტატია
ჭიჭინაძე კ., დომიანიძე
თ., მათითაიშვილი თ.

INFORMATONAL STRESS
Pathological Physiology and Experimental

Therapy
2009

სტატია

მათითაიშვილი თ.,
ღოღობერიძე მ.,

ხანანაშვილი მ., ლაბაძე
ი.

INVESTIGATION OF SHORT-TERM
IMAGE MEMORY IN THE RAT GROUPS

FOLLOWING STRESSING OF THE
GROUP LEADER

საქათველოს მეცნიერებათა აკადემიის
მაცნე ბიოლოგიის სერია A

2006

სტატია

მათითაიშვილი თ.,
ღოღობერიძე მ.,

ხანანაშვილი მ., ლაბაძე
ი.

INFLUENCE OF PSYCHOGENIC STRESS
ON HIERARCHICAL STRUCTURE OF THE

SMALL GROUP OF RATS

საქათველოს მეცნიერებათა აკადემიის
მაცნე ბიოლოგიის სერია A

2006

სტატია

მათითაიშვილი თ.,
ღოღობერიძე მ.,

ხანანაშვილი მ., ლაბაძე
ი., დომიანიძე თ

HIERARCHICAL STRUCTURE OF SMALL
GROUP OF RATS FOLLOWING STRESS

IMPACT ON THE GROUP LEADER

საქათველოს მეცნიერებათა აკადემიის
მაცნე ბიოლოგიის სერია A

2006

სტატია

ლაბაძე ი., დომიანიძე თ.,
მათითაიშვილი თ.,

პაპაშვილი გ.,
ხანანაშვილი მ.

SOCIAL ISOLATION REARING OF RATS
DECREASES THE NERVOUS SYSTEMS
RESISTANCE TO THE PSYCHOGENIC

STRESS STIMULI

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი 2006

ტიპიტიპი ავტორ(ებ)იავტორ(ებ)ი სათაურისათაური ჟურნალიჟურნალი წელიწელი

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობასამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა

სამეცნიერო ფორუმის დასახელებასამეცნიერო ფორუმის დასახელება მოხსენების სათაურიმოხსენების სათაური
ჩატარებისჩატარების

ადგილიადგილი
წელიწელი

4 -th nternational Symposium “Brain and
Neuroplasticity: Structural and Molecular Aspects"

Behavioral changes in psychogenic stress and
depression model of rats at different hierarchy level

თბილისი,
საქართველო

2019

The 1st “Beritashvili Talks”, Neurophysiological
Functions and their Disorders – Interdisciplinary

Studies. International Conference.

Social stress induced depression-like behavior in
submissive rats

I. Beritashvili Center
of Experimental

Biomedicine , Tbilisi,
Georgia

2018

The 31st ECNP Congress
Biologically positive self-regulatory behavior of rats

being on different hierarchical level in chronic
psychogenic stress model

ბარსელონა,
ესპანეთი

2018

The Fifth Annual Conference In Exact and Natural
Sciensec, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Influence of chronic informational stress on some
behavioral and biochemical characteristics in rats

Tbilisi,Georgia 2017

12-th Gottingen Meeting of the German Neuroscience
Society

Behavior of Dominant and Submissive Rats in the
Chronic Informational Stress and Depression Model

Gottingen, Germany 2017

12-th Gottingen Meeting of the German Neuroscience
Society

Self-regulatory behavior of rats being on different
hierarchical level in chronic psychogenic stress

model
Gottingen, Germany 2017

International Workshop Translational Neuroscience
And Mental Disorders. Bridging the gap between

animal models and human condition

CHRONIC INFORMATIONAL STRESS INDUCED
DEPRESSION IN DOMINANT AND SUBMISSIVE

RATS
Erice, Italy 2016

International Workshop Translational Neuroscience
And Mental Disorders. Bridging the gap between

animal models and human condition

CHRONIC INFORMATIONAL STRESS AS A
MODEL OF DEPRESSION

Erice, Italy 2016

III International Simposium “Neuroplasticity: Nervous
substrate for health and disease. New Approaches for

Reasearch”

Biologically positive behavioral characteristics of
transition state between norm and pathology and

their pharmacological regulation in informational
stress condition

Tbilisi,Georgia 2014

Third National Congress Georgian I. Beritashvili
Society of Physiologist.I.Beritashvili Insitute of

Physiology

Peculiarities and importance of self-regulatory
behavior in rats at the different hierarchical levels in

the psychogenic stress conditions
Tbilisi,Georgia 2013

4th International Congress on Psychopharmacology
New model of psychogenic stress-induced

depression and antioxidant system of rats brain.
Antalya, Turkey 2011

Neuroplasticity: Nervous Substrate For Health And
Disorder. ISTC International Scientific workshop

Psychogenic stress induced depression: a new model Tbilisi,Georgia 2010



9 th “Gagra Talks”. International Conference on
Fundamental Questions of Neuroscience.

Neurobiology of aggressive behavior
I.Beritashvili Insitute

of Physiology,
Tbilisi,Georgia

2010

9 th “Gagra Talks”. International Conference on
Fundamental Questions of Neuroscience.

A new model of depression
I.Beritashvili Insitute
of Physiology, Tbilisi,

Georgia
2010

Proceedings of the XXXVI International Congress of
Physiological Sciences

Biochemical correlates of aggressive behavior in
prisoners

Kyoto, Japan 2009

Fifth International Interdisciplinary Congress
“Neuroscience for medicine and pshyhology”.

Behavioral malfunction on the background of
psychogenic stress assessed by long-term memory

tests in rats

Sudak, Crimea,
Ukraine

2009

1 International Simposium Vision and Cognition
Emotional stress and long-term memory

malfunction in the rats
Tbilisi,Georgia 2009

International Scientific Conference Dedicated to 90th
Anniversary of Tbilisi State University "ACTUAL

PROBLEMS OF EXPERIMENTAL AND
THEORETICAL BIOLOGY"

Testosterone, Stress and Hierarchic Rank Tbilisi,Georgia 2008

International Congress “Neuroscience for Meicine and
Pshychologi"

Self-regulation of behavior during development of
emotional stress in the rats

Sudak, Krimea,
Ukraine

2007

FENS Forum
Social isolation rearing of rats decreases the nervous
system’s resistance to the psychogenic stress stimuli

Vienna, Austria 2006

სამეცნიერო ფორუმის დასახელებასამეცნიერო ფორუმის დასახელება მოხსენების სათაურიმოხსენების სათაური
ჩატარებისჩატარების

ადგილიადგილი
წელიწელი

პროდუქტიულობის მაჩვენებელიპროდუქტიულობის მაჩვენებელი
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Google scholar 28.00 2.00

Scopus 19.00 1.00
Web of science 13.00 1.00


