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აკადემიური ხარისხი:        ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

2018-დან        სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, 

                         ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

 

2018-დან        წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის, ვეტერინარიისა და 

ტექნოლოგიების ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი. 

 

2016 - 2918      სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, 

                         ვეტერინარიის დეპარტამენტის, ვეტერინარულ სანიტარული  

                         ზედამხედველობის  სამმართველოს უფროსი 

 

2015 - 2016     სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, 

                         ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

 

2014 - 2015      სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, 

                         ვეტერინარიის დეპარტამენტის, რისკის ანალიზის სამმართველოს 

                         უფროსი 

 

2013 - დან       ა. ი. პ. საქართველოს  აგრარული უნივერსიტეტის    სრული 

                         პროფესორი 

 

 
[ფოტო] 
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2011-2013        ა. ი. პ. საქართველოს  აგრარული უნივერსიტეტის    სავეტერინარო   მედიცინის 

ფაკულტეტის ინფექციურ და ინვაზიურ     სნეულებათა დეპარტამნტის უფროსი, 

სრული პროფესორი, 

 

2010 დან          შ.პ.ს.“ ქ.და ქ“. –ს დირექტორი 

 

2009- 2011-      საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის         სავეტერინარო მედიცინის 

ფაკულტეტის ინფექციურ და ინვაზიურ     სნეულებათა დეპარტამნტის უფროსი, 

სრული პროფესორი,  

 

განათლება:  

 2003                     პროფესორის სამეცნიერო პედაგოგიური წოდება 

 2002                     სადოქტორო დისერტაციის დაცვა. მიენიჭა ვეტერინარიის           

მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი 

 2000          დოცენტის სამეცნიერო პედაგოგიური წოდება 

 1990                     საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა. მიენიჭა ვეტერინარიის                

მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 

 1980-1985          საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო ს/კ ინსტიტუტი                             

სავეტერინარო ფაკულტეტი. სპეციალობა ვეტერინარი ექიმი 

 1969-1980          ქ. თბილისის 126 საშუალო სკოლა   
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სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 

 სასოფლო სამეურნეო ცხოველების ვირუსულ დაავადებათა აღმძვრელები  - სახელმძღვანელო;   

თბილისი 2018 წ. 

 პრაქტიკული ვირუსოლოგია - სახელმძღვანელო;   თბილისი 2018 წ. 

 წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი  - ბროშურა;   თბილისი 2016 წ. 

 ზოგადი ვირუსოლოგია - სახელმძღვანელო;   თბილისი 2016 წ. 

 ვირუსულ დაავადებათა სადიაგნოსტიკოდ უჯრედული კულტურების გამოყენება - 

ცნობარი, თბილისი 2016  წ. 

 ლაბორატორიული ცხოველების გამოყენება ვირუსოლოგიაში - ცნობარი, თბილისი 2016  წ. 

 ღორის აფრიკული ცხელების გავრცელება საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში - სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია: ვეტერინარია-მეცხოველეობის მეცნიერებები და 

სურსათის უვნებლობის მიმართულებები საქართველოში. 20 ნოემბერი 2015წ. 

 უმი რძის ბაქტერიულ დაბინძურებაზე გამოკვლევის შედეგები - სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია: ვეტერინარია-მეცხოველეობის მეცნიერებები და სურსათის უვნებლობის 

მიმართულებები საქართველოში. 20 ნოემბერი 2015წ. 

 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ნოდურალური დერმატიტის პირველი კერები კავკასიაში - 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ვეტერინარია-მეცხოველეობის მეცნიერებები და 

სურსათის უვნებლობის მიმართულებები საქართველოში. 20 ნოემბერი 2015წ. 

 რძის შემკრებ და გადამამუშავებელ საწარმოებში ნედლეულის კონტროლი ბრუცელოზზე - 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ვეტერინარია-მეცხოველეობის მეცნიერებები და 

სურსათის უვნებლობის მიმართულებები საქართველოში. 20 ნოემბერი 2015წ. 

 ფრინველის გრიპი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 

ივლისი 2015 

 კლიმატური პირობების გავლენა ცხოველთა ჯანმრთელობაზე - საერთასორისო 

კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და მიისი გავლენა სოფლის მეურნეობის 

მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“ სსმმა 2-4 ოქტომბერი თბილისი 2014. 

 Prevalence of brucelozis in Georgia  in the past xx century - inovative medicine and biology  canada 

2013.  
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 Modernization of Curriculums and Assessment  of Education System on the Base of   Gologna  

Demands. - საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, 23-24 ნოემბერი 2012, განჯა, 

აზერბაიჯანი 

 Teaching and learning on veterinary faculty - meeting of the Deans of Veterinary Sciences 

08-10. 12. 2011, Elazig Turkay 

 პათოგენური აქტინომიცეტები, მიკოპლაზმები და რიკეტსიები - სალექციო კურსი 

სავეტერინარო მიკრობიოლოგიაში. თბილისი 2011. 

 polyvalent bacteriophage preparation as an effective remedy against massive outbreaks of 

antimicrobial–resistant salmonellosis - inovative medicine and biology №2 2011. canada 

 Alterations of some biochemikalindices in blood of sheep with fasciolosis  - inovative medicine and 

biology №1 2011. canada          

 კერძო სავეტერინარო ვირუსოლოგია - სახელმძღვანელო, თბილისი 2011წ. 

 იმუნოლოგია  - სახელმძღვანელო, თბილისი 2011წ. 

 Результаты практического применения фагового препарата в птицеводстве - Известия 

аграрной науки. Тбилиси 2008 

 საკვების მიკრობიოლოგია - მეთოდური მითითება სავეტერინარო მედიცინის 

ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. თბილისი 2008წ. 

 ჰიბრიდომები  - სალექციო კურსი სამედიცინო და სავეტერინარო მედიცინის 

სპეციალობის სტუდენტებისათვის; თბილისი 2008წ. 

 იმუნოპათოლოგია  - სალექციო კურსი სამედიცინო და სავეტერინარო მედიცინის 

სპეციალობის სტუდენტებისათვის; თბილისი 2008წ. 

 გამოყენებითი იმუნოლოგია (ნაწილი 2)  - სალექციო კურსი სამედიცინო და 

სავეტერინარო მედიცინის სპეციალობის სტუდენტებისათვის; თბილისი 2008წ. 

 გამოყენებითი იმუნოლოგია  - მეთოდური მითითება სავეტერინარო მედიცინის 

ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.  თბილისი 2008წ. 
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პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

მონაწილეობა პროექტებში: 

  საერთაშორისო საგრანტო პროექტები: 

             2019  - საქართველოში და  სომხეთში ყოვლისმომცველი კვლევა  წვრილფეხა პირუტყვის 

ჭირის წარმოშობის და გავრცელების შესახებ.  

         2018 – 2019 – FAO   Implementation of national survey on conservation of dual-purpose cattle and 

collection of genetic samples 

             2014 – CRDF და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - Spread of Campylobacteria 

in Animals and Foor Products of Animal Origin, Identification of Isolated Cultures and Their Antibiotic 

Resistance._ 

             2014 – CRDF და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - Study of Anti – Rabies 

Postvaccination Immunity Intension is Animals 

             2012  – CRDF,GRDF- საგრანტო პროექტი Reliability Evaluation of Raw Material for Brucellosis in 

Milk Manufacturing and Processing Plants 

            2012  – CRDF,GRDF- საგრანტო პროექტი Brucellosis Epidemiological Control Based on  Animals’ pre-  

slaughter and Post- slaughter Research Outcomes of the slaughterhouses 

            2010 -  STCU - საგრანტო პროექტი  Testing of efficiency of a phage-probiotic complex in in vitro and 

in vivo models 

               ადგილობრივი: 

           2014 – სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის 

 საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი - ცხოველისა და ფრინველის ადგილობრივი 

გენოფონდის მდგომარეობის შეფასება, მათი აღდგენის,მოშენების, ჯანმრთელობის დაცვის 

რეკომენდაციების შემუშავება და კატალოგის მომზადება. 

          2013 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - ფრინველის სტაფილოკოკოზის 

საწინააღმდეგოდ ანტიბიოტიკების ალტერნატიული უსაფრთხო საშუალების  შემუშავება და 

გამოყენება 
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         2013 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - ცხოველთა აღწარმოების დაქვეითების 

(ბერწიანობის და უნაყოფობის) მიზეზების შესწავლა და მისი თავიდან  აცილების გზები 

          2012 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - ცხოველთა სასმელი წყლის 

მონიტორინგი 

 

 

მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში/ტრეინინგებში:  

 „საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების ზოგადი პრინციპები“  12 -

14 დეკემბერი 2018,  თელავი საქართველო. 

 „სავეტერინარო პრეპარატების სახელმწიფო რეგისტაცია და კონტროლი  ლატვიაში“ 

30 სექტემბერი - 06 ოქტომბერი 2018 , რიგა, ლატვია 

 „ცხოველთა საკვების, თევზისა და თაფლის ექსპორტის ხელშეწყობა. მათ შორის საკვების 

სერტიფიცირების პრინციპები და მოთხოვნების დანერგვა“ 08-13 ივლისი 2018 სოფია , 

ბულგარეთი 

 2nd Peste des Petits Ruminants (PPR) Regional Roadmap Workshop for Economic Cooperation 

Organisation (ECO) countries. Dushanbe, Tajikistan, 28 February to 2 March 2017 

 First regional meeting on Veterinary Education in Central Asia 

12-13 October 2016, Almaty, Kazakhstan 

 BETTER TRAINING FOR SAFER FOOD, Animal by-Products – ADVANCED Antwerp - Belgium  12th 

- 15th January 2016 

 ეპიდემიოლოგიის ტრენინგი  სექტემბერი - ოქტომბერი თელავი 2015 

 ტრენინგი მომზადებული ევროკავშირის და გაეროს კრიმინალისა და სამართლის 

რეგიონთაშორისი კვლევითი ინსტიტუტის (EU/UNIGRI) C4 პროექტის 

ფარგლებში“ბიოლოგიური უსაფრთხოებისა და ბიოლოგიური დაცვის რისკის მართვა 

საქართველოსთვის“ 14 – 16 სექტემბერი თბილისი 2015 

 ცოდნის ამაღლების ტრენინგი  3 - 5 მაისი თელავი 2015 

 ტრენინგი პარტნიორები - საქართველო „ეფექტური მართვა“  25 – 28 თებერვალი თბილისი 2015. 

 საერთაშორისო სემინარი  „სამხრეთ კავკასიაში მდგრადობის უზრუნველყოფის სწავლება“ 2 -5 

დეკემბერი თბილისი 2014 

 საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია - „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის 

მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“  სსმმა 2-4 ოქტომბერი, თბილისი 2014. 
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 საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია - "TRANSBOUNDARY 

ANIMAL DISEASES: RISKS, THE  ESTABLISHMENT OF MONITORING SYSTEMS AND ACTUAL  

PROBLEMS OF BIOSECURITY"   September, 15 – 19, 2014, Odessa, Ukraina 

 საერთაშორისო კურსი - Методы контроля и профилактики инфекционных заболеваний и 

санитарный надзор продуктов животного производства. 26.02-12.03.  2013,  ისრაელი 

 ტრეინინგი  GRDF GLOBAL - ეგიდით Grant Writing Workshop. 2012.თბილისი 

 ტრეინინგი STCU-ს ეგიდით ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებით. 2005, 

ტაშკენტი,   უზბეკეთი 

 საერთაშორისო სიმპიზიუმი თემაზე  „განათლიბის სიახლე და განვითარების საერთაშორისო 

მიმართულებები, საკრედიტო სისტემის ხარისხი და მნიშვნელობა“  23 – 24 ნოემბერი 2012, 

განჯა, აზერბაიჯანი 

 სავეტერინარო ფაკულტეტების დეკანების შეხვედრა. 08 – 10 დეკემბერი 2011, ელიაზიგი, 

თურქეთი 

 საერთაშორისო კონფერენცია „აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის 

მდგრადი განვითარება“ 24–25 ნოემბერი 2010, თბილისი 

 რეგიონალური სემინარი „განსაკუთრებით საშიში ინფექციების დიაგნოსტიკა“ თბილისი 29.10–

03.11 2009 

 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სურსათის უვნებლობის პრობლემები“ 2009 28–29 

მაისი–თბილისი. 

 საერთაშორისო დასკვნითი სემინარი TCP/ARM/3102 და  TCP/GEO/3103 სახელწოდებით 

„სწრაფი რეაგირება ღორის აფრიკული ცხელების კონტროლისათვის საქართველოში“ 2009 14–

15 დეკემბერი–თბილისი. 

უცხო ენა: 

    რუსული; 

    ინგლისური; 

დამატებითი ინფორმაცია:       

      სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, ოპონირება:  

 ოთხი სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი 

 შვიდი სადისერტაციო ნაშრომის  შემფასებელი (ოპონენტი) 
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სამეცნიერო საზოგადოებების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების, 

საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა: 

 

 ნიუიორკის მეცნიერებათა აკადემია – წევრი 

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ასოცირებული წევრი 

 ვეტერინარიის მიმართულებით უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს თავმჯდომარე 

 სავეტერინარო  სადისერტაციო საბჭო – წევრი 

 სამეცნიერო ჟურნალი „INNOVATIVE MEDICINE AND BIOLOGY “ Canadian International 

Monthly Reviewed Journal (CIJIMB)“;სარედაქციო კოლეგია –  წევრი 

 საქართველოს ვეტერინარ ექიმთა გაერთიანებული ასოციაცია - პრეზიდენტი 

 

 

        კომპიუტერი:     Windows , MS Word, Excel, MS PowerPoint 

 

        

 


