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სამეცნიერო შრომები:  107   (მათ შორის: სტატიები: 59, თეზისები: 46; მონოგრაფია: 2, 

პატენტი: 5).  ციტირების რაოდენობა: 310 (100%), h-ინდექსი: 11 

 

 

                                            CV 
 

 ალექსანდრე  სხირტლაძე  

დაბადების თარიღი: 1978-09-25  

საკონტაქტო ინფორმაცია :  

მისამართი: თბილისი, კოსტავას ქ. 63  

მობილური: 599 77 51 46 

ელ-ფოსტა: aleksandre.skhirtladze@yahoo.com  

განათლება 

• 2002–2005, ასპირანტურა, იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი 

• 1996–2001,  სპეციალობა-ფარმაცევტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი (წარჩინებით)  

სამეცნიერო ხარისხები 

• 2010, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; დისერტაცია: „საზოგადოების სოციალურ 

ეკონომიკური პრობლემები და ფარმაცევტული ბიზნესის ეფექტური ფუნქციონირების 

გზები“;  

• 2006, ფარმაცევტულ მეცნიერებათა კანდიდატი; დისერტაცია: „ Yucca gloriosa L. იუკა 

დიდებულის ფესურების სტეროიდული და ფენოლური ნივთიერებების შესწავლა“.  

სამუშაო გამოცდილება 

 2005 წლიდან თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის მეცნიერ-

თანამშრომელი; 

 2016 წლიდან აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ფარმაციის ინგლისურენოვანი 

პროგრამის ასოცირებული პროფესორი; 

 2011 წლიდან ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი; 
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  გრანტები 

1. 2013 - სამოგზაურო გრანტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

No. 2013_tr_465 (ბანსკო, ბულგარეთი) 

2. 2012 - სტაჟირების გრანტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

YS/25/8-404/12 (ინსბრუკის უნივერსიტეტი, ავსტრია) 

3. 2012 - სამოგზაურო გრანტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

No. 2012_tr_331 (ნიუ იორკი, აშშ) 

4. 2011 - საკონფერენციო გრანტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი  CF/21/6-420/11 (GEOHET-2011) 

5. 2009 - სამოგზაურო გრანტი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი No. 

GNSF/TR09/25 (მურსია, ესპანეთი) 

6. 2008 – ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტი. 

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი No. GNSF/PRES07/6-162  

ტრეინინგები 

 2004 –მარსელის ხმელთაშუა ზღვის უნივერსიტეტი, საფრანგეთი; 

 2005 – 2009 წწ.  ფარმაცევტულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, სალერნოს 

უნივერსიტეტი, იტალია; 

 2013 - ინსბრუკის უნივერსიტეტი, ავსტრია. 

 

დაპატენტებული გამოგონებების ჩამონათვალი 

 2011- თრიმლის Cotinus coggygria Scop. ფოთლებიდან გასუფთავებული ტანინის 

მიღების ხერხი, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, 

საქართველო 

 2011 - სოკოს საწინააღმდეგო მოქმედების სპიროსტანოლური გლიკოზიდების 

მიღების ხერხი, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, 

საქართველო 

 2012 - დიგიტონინის მეღების ხერხი, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი, საქართველო 

 2013 - მცენარეთა ზრდის სტიმულატორის „ალექსინის“ მიღების ხერხი, საქართველოს 

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, საქართველო 

 2013 - ათეროსკლეროზის სამკურნალო მცენარეული პრეპარატის მიღების ხერხი, 

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, საქართველო 
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მიღებული სიგელები და ჯილდოები: 

 2018, ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერთა გუნდის წევრისთვის 

 2010, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის იოველ ქუთათელაძის 

აკადემიური სახელობითი პრემია 

 2008, საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი; 

 2008, ივ. ბერიტაშვილის სახელობითი სტიპენდია; 

უცხო ენების ცოდნა: 

• რუსული - თავისუფლად 

•  ინგლისური - კარგად 

•  იტალიური - კარგად 

•  გერმანული - მცირედ 

• ფრანგული - მცირედ 


