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განათლება და
აკადემიური ხარისხი
თარიღი

უმაღლესი სასწავლებლის
დასახელება
კვალიფიკაცია

თარიღი

უმაღლესი სასწავლებლის
დასახელება
კვალიფიკაცია

თარიღი

უმაღლესი სასწავლებლის
დასახელება
კვალიფიკაცია

1986-1991
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მაგისტრის ექვივალენტი; ბიოლოგი, ბიოლოგიისა და ქიმიის
სპეციალისტი; დიპლომი წარჩინებით
1995
ივანე ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
ბიოლოგიურ მეცნ. კანდიდატი (ადამიანისა და ცხოველთა
ფიზიოლოგია)
2006
ივანე ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
ბიოლოგიურ მეცნ. დოქტორი (ზოგადი ნეირომეცნიერებები)

სამუშაო გამოცდილება
• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

2013 - დღემდე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სრული პროფესორი (სალექცი ო კურსები საბაკალვრო, სამაგისტრო
და სადოქტორო საფეხურებზე)

• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

2010 - 2013
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ასოცირებული პროფესორი

• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

2004-2010
ი. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

1995-2002
ი. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
მეცნიერ თანამშრომელი

• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

1995-2000
სამედიცინო უნივერსიტეტი “საქართველო“
ლექტორი

• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

1994-1995
ი. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი

სამუშაო გამოცდილება
უცხოურ
უნივერსიტეტებში
• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა
• თარიღი
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

სამეცნიერო გრანტები

2001 (5 თვე)
საფრანგეთი, მონპელიეს უნივერსიტეტი, გი დე შოლიაკის სახ.
ჰოსპიტალი, ნევროლოგიის განყოფილება, ძილის ცენტრი
მკვლევარი
2002-2004
აშშ, კალიფორნიის უნივერსიტეტი, დევისი, ფსიქიატრიის
დეპარტამენტი, ძილის ლაბორატორია (UCDavis)
პოსტ-დოქტორანტი

2016-2017: შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
ვალორიზაციული გარნტი #IZ76Z0_165492, კოორდინატორი

საქართველოს მხრიდან.
2013-2016: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი #31/61
ძირითადი პერსონალი
2011-2014: შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
პარტნიორული პროექტი, IZ74Z0_137415, პროგრამა SCOPES,

კოორდინატორი საქართველოს მხრიდან.
2009 – 2011: უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების
საერთაშორისო ცენტრისა და საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის ერთობლივი კვლევითი გრანტი (№ 5008), მენეჯერი
2008-2010: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კვლევითი
გრანტი, (GNSF/ST07/6-237) სამეცნიერო ხელმძღვანელი
2008-2009: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კვლევითი
გრანტი, (GNSF/ST07/6-219) მენეჯერი
2004-2006: ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოებისა (ESRS) და
სანოფი-სინთელაბოს კვლევითი გრანტი, სამეცნიერო ხელმძღვანელი
2002-2004: ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტის (NIH), აშშ,
კვლევითი გრანტი (MH62521), მონაწილე
2000-2002: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრის
კვლევითი გრანტის (ISTC –G391), მონაწილე
1997-1999: საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური

უზრუნველყოფის სამინისტროს კვლევითი გრანტის („ენდოგენური
დეპრესიის მექანიზმები კორექციის გზების ძიებითურთ“), მონაწილე
1996-2002: საქართველოს სახელმწიფო გარნტული პროგრამების
მონაწილე (საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია)

აკადემიური და სხვა
ჯილდოები

2004 - ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოებისა (ESRS) და სანოფი სინთელაბოს კვლევითი გრანტი/ჯილდო (ESRS Research Grant Award);
2002 - ტვინის კვლევის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტიპენდია
(IBRO Fellowship Against Brain Drain);
2002 - ამერიკის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების
საზოგადოების (CRDF) სამოგზაურო გრანტების პროგრამის ჯილდო
2001 - ძილის კვლევის ლაბორატორიათა ევროპული ქსელის (ENSTL)
სტიპენდია
2001 - საფრანგეთის მთავრობის სტიპენიდა (EGIDE)
2000-2003 - საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდია

სხვა პროფესიული
აქტივობები

სადისერტაციო საბჭოების წევრობა - ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი; საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელობა - ილიას სახ.
უნივერსიტეტის დოქტორანტის, ი.სახელაშვილის სადისერტაციო
თემის - „საქართველოში ძილის მედიცინის განვითარების
გამოწვევები: ძილის დარღვევების, პრევალენტობისა და რისკფაქტორების კროს-სექციური კვლევა“ ხელმძღვანელი (მიმდინარე)
2014 - ძილის ტრენინგის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის
ორგანიზტორი, ჩაქვი, საქართველო (იხ. პროგრამა ევროპის ძილის
კვლევის საზოგადოების ვებ გვერდზე http://www.esrs.eu/fileadmin/user_upload/meetings/Batumi_2014.pdf)
2012 -ძილის ტრენინგის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის
ორგანიზტორი, თბილისი, საქართველო
2006 - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამაგსიტრო პროგრამების გარე შემფასებელი
2001 -დღემდე - საერთაშორისო ჟურნალის - “ძილ-ღვიძილის
ციკლის ნეირობიოლოგია“ - სარედაქციო კოლეგიის წევრი

სიმპოზიუმები და
სემინარები

2016 - ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოების 23-ე კონგრესი,
ბოლონია, იტალია
2014 - ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოების 22-ე კონგრესი,
ტალინი, ესტონეთი
2014

-

შვეიცარიის

ძილის

კვლევის,

ძილის

მედიცინისა

და

ქრონობიოლოგიის საზოგადოების წლიური შეხვედრა, ლუცერნი,
შვიეცარია
2014 - ძილის ტრენინგის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა, ჩაქვი,
საქართველო
2013 - ძილის მედიცინის მე-5 მსოფლიო კონგრესი, ვალენსია,
ესპანეთი
2013 - “ნეირომეცნიერება 2013“, სან-დიეგო, აშშ
2013 - FENS-IBRO ღია ფორმატის სკოლა, ყაზბეგი, საქართველო
2012 - ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოების 21-ე კონგრესი,
პარიზი, საფრანგეთი
2012 - ძილის პროფესიულ საზოგადოებათა ასოცირებული კავშირის
26-ე კონფერენცია, ბოსტონი, აშშ
2011 - ნეირომეცნიერების მე-8 მსოფლიო კონგრესი, ფლორენცია,
იტალია
2011 - “ნეირომეცნიერება 2011“, ვაშინგტონი, აშშ
2010 - “ნეირომეცნიერება 2010“, სან-დიეგო, აშშ
2009 - ძილის პროფესიულ საზოგადოებათა ასოცირებული კავშირის
23-ე კონფერენცია, სიეტლი, აშშ
2008 - საერთაშორისო
ვაშინგტონი, აშშ

კონფერენცია

“ნეირომეცნიერება

2008“,

2007 - ძილის პროფესიულ საზოგადოებათა ასოცირებული კავშირის
21-ე კონფერენცია, მინეაპოლისი, აშშ
2004 - ძილის პროფესიულ საზოგადოებათა ასოცირებული კავშირის
18-ე კონფერენცია, ფილადელფია, აშშ
2004 - ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოების მე-17 საერთაშორისო
კონგრესი, პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა
2003 - ძილის პროფესიულ საზოგადოებათა ასოცირებული კავშირის
მე-17 კონფერენცია, ჩიკაგო, აშშ
2003 - მიშელ ჟიუვეს პატივსაცემად გამართული საერთაშორისო
კონფერენცია: Serotonin – Unfinished Story, ლიონი, საფრანგეთი
2003 - ძილის კვლევის საერთაშორისო სემინარი, ეროჰედის ტბა, აშშ
2002 - ძილის პროფესიულ საზოგადოებათა ასოცირებული კავშირის
16-ე კონფერენცია, სიეტლი, აშშ
2002 - ძილის კვლევის საერთაშორისო სემინარი, ეროჰედის ტბა, აშშ
2002 - საერთაშორისო სემინარი ღვიძილისა და მძინარობის შესახებ,
მონტე-ვერიტა, შვეიცარია
2001 - ძილის კვლევის საზოგადოებათა მსოფლიო ფედერაციის
შუალედური საერთაშორისო კონგრესი, პუნტა დელ ესტე, ურუგვაი
2001 - ძილის პროფესიულ საზოგადოებათა ასოცირებული კავშირის
მე-15 კონფერენცია, ჩიკაგო, აშშ
2001 - ძილის კვლევის საერთაშორისო სემინარი, პუნტა დელ ესტე,
ურუგვაი
2000 - ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოების მე-15 საერთაშორისო
კონგრესი, სტამბული, თურქეთი
2000 - საქართველოს ფიზიოლოგთა ყრილობა, 2000, თბილისი,

საქართველო
1999 - ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის I საერთაშორისო
კონფერენცია, ტაბახმელა, საქართველო.
1999 - ძილის კვლევის საზოგადოებათა მსოფლიო ფედერაციის მე-3
საერთაშორისო კონგრესი, დრეზდენი, გერმანია

სამოგზაური გრანტები

2013, 2012 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
2011 - ტვინის კვლევის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IBRO)
2010, 2008, 2007 - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
2008 - ნეირომეცნიერების საზოგადოება და ტვინის კვლევის
საერთაშორისო ორგანიზაცია (IBRO, SfN)
2003 - კალიფორნიის უნივერსიტეტის პოსტ-დოქტორანტთა კავშირი
2003, 2002 - საზოგადოება Webscience International
2002 - ამერიკის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების
საზოგადოება (CRDF); სამოგზაურო გრანტების პროგრამის ჯილდო
2001 - ამერიკის ძილის კვლევის საზოგადოება (SRS, USA)
2001 - ძილის კვლევის საზოგადოებების მსოფლიო ფედერაციის
ტრენინგ პროგრამის ჯილდო
2000 - ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოება (ESRS)
1999 - ძილის კვლევის საზოგადოებების მსოფლიო ფედერაცია
(WFSRS)

პროფესიულ
საზოგადოებათა წევრობა

ენების ცოდნა

ამერიკის ძილის კვლევის საზოგადოება (SRS)
ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოება (ESRS)
ტვინის კვლევის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IBRO)
ნეირომეცნიერთა საერთაშორისო საზოგადოება (SfN); (2008-2014)
ევროპის ნეირომეცნიერებათა საზოგადოებების ფედერაცია (FENS)
საქართველოს ძილ-ღვიძილის კვლევის ასოციაცია
საქართველოს ნეირომეცნიერთა ასოციაცია
საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოება

ქართული - მშობლიური
ინგლისური - თავისუფლად
რუსული - თავისუფლად
ფრანგული - კარგად

