
 
CV 

ლალი მანჯავიძე 
გარდაბნის რ-ნი, სოფ. კრწანისი. კორპ.6, ბ.21 

599385986, l.manjavidze@gmail.com 
 

1 

 

 

 

 

 

აკადემიური ხარისხი: ვეტერინარიის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

2018-2014 წმ. გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ვეტერინარიისა და 

ტექნოლოგიების ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი. 

2006-2012 საქ. სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სავეტერინარო მედიცინის 

ფაკულტეტის არაგადამდებ სნეულებათა დეპარტამენტის უფროსი 

მასწავლებელი. 

განათლება: 

1988 საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა. ვეტერინარიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი, დიპლომი БТ №002164; 

1967-1972 საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი 

ინსტიტუტის  სავეტერინარო ფაკულტეტი, სპეციალობა - ვეტერინარია, 

დიპლომი Щ № 276875; 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური  წერილები: 

 

# დასახელება 

გამომცემლობა, ჟურნალი 

(დასახელება, #, წელი) ან საავტორო 

მოწმობის # 

 

ნაბეჭდი 

გვერდების 

რაოდენობ

ა 

თანავტორები 

I II IV V VI 

1.  პრეპარატ ,,ი-საკის“ გავლენა 

მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვის წინაკუჭების 

დარღვეულ მიკროფლორაძე 

პარაზიტოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები საქართველოში. 

თბილისი, 2011 წ. გვ. 224-229. 

6 ე. ღვალაძე 

მ. ჭიჭაღუა 

2.  პიროპლაზმოზით გამოწვეული 

ჰემოლიზური ანემია ძროხებში 

აგრარული მეცნიერების 

პრობლემები. 2009 წ. 

4  
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3.  პიროპლაზმოზით 

დაავადებული მსხვილფეხა 

რქოსანი პიროტყვის ფაშვის 

შიგთავსის გამოკლვევის 

შედეგების შესახებ 

პარაზიტოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები საქართველოში. 

თბილისი, 2009 წ. გვ. 119-122. 

4  

4.  გულის ქრონიკული 

უკმარისობის დიაგნოსტიკა 

ძაღლებში 

საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის მოამბე, ტ.24 თბილისი 

2009, გვ. 261-263. 

3  

5.  ბილირუბინის ცვლილებები 

სალმონელოზით დაავადებული 

გოჭების სისხლში 

საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის მოამბე, ტ.25 თბილისი 

2009, გვ. 296-298. 

3  

6.  სალმონელოზით დაავადებული 

გოჭების სისხლის ზოგიერთი 

ბიოქიმიური მაჩვენებელი 

საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის მოამბე, ტ.25 თბილისი 

2009, გვ. 211-215. 

5   Г. Цквитинидзе, 

В.Квачрелишвили 

 

7.  Продуктивные и биохимические 

показатели бройлеров при 

использовании поилок 

различных конструкцийю 

საქართველოს სახელმწიფო 

ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო 

უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, 

ტ.64, თბილისი, 2006 გვ. 381-384. 

4  

 

სახელმძღვანელოებისა და მონოგრაფიებისა სია 

1.  სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა 

შინაგან არაგადამდებ 

დაავადებათა პროპედევტიკა 

თბილისი - 2011 წ.   ე. ღვალაძე, 

ნ.ჯინჯიხაძე,  

ი. ორჯონიკიძე 

2.  სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა 

შინაგაბნი არაგადამდები 

დაავადებები 

ხელნაწერი, თბილისი -  2009 წ.  თ.მარხვაშვილი, 

ლ.ზაქაშვილი 

მეთოდური მითითებები 

3.  სისხლის სისტემის 

გამოკვლევის მეთოდები 

თბილისი 2010 40 გვ. ც.ჯაბიძე, 

ე.ღვალაძე, 

ნ.ჯინჯიხაძე, 

ი.ორჯონიკიძე 

4.  ნერვული სისტემის 

გამოკლევის მეთოდი 

თბილისი 2010 22 გვ. ც.ჯაბიძე, 

ე.ღვალაძე 

5.  საშარდე სისტემის 

გამოკვლევის მეთოდები 

თბილისი 2010 35 გვ. ც.ჯაბიძე, 

ე.ღვალაძე, 

ნ.ჯინჯიხაძე, 

ი.ორჯონიკიძე 

6.  საჭმლის მომნელებელი 

სისტემის გამოკვლევა 

თბილისი 2009 55 გვ. ც.ჯაბიძე, 

ე.ღვალაძე, 

ნ.ჯინჯიხაძე, 

ი.ორჯონიკიძე 
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7.  ცხოველთა კლინიკური 

გამოკვლევა 

თბილისი 2007 40 გვ. კ.ქორჩილავა, 

ე.ღვალაძე, 

ნ.ჯინჯიხაძე, 

მ.ქინქლაძე 

8.  საკურსო სამუშაოს 

(ავადმყოფობისისტორიის) 

შედგენა და ეპიკრიზის 

ლიტერატურული 

გაფორმება 

თბილისი 2007 13 გვ.  

9.  ლაზეროთერაპიის 

გამოყენება ვეტერინარიაში 

თბილისი 2007 6 გვ. თ.მარხვაშვილი, 

ი.მარხვაშვილი, 

ლ.ზაქაშვილი 

10.  ლაბორატორიული 

სამუშაოს შესრულება 

თბილისი 2007 34 გვ. ც.ჯაბიძე, 

ე.ღვალაძე, 

ნ.ჯინჯიხაძე, 

ი.ორჯონიკიძე 

11.  შაქრიანი დიაბეტი თბილისი 2007 10 გვ. ე. ღვალაძე 

12.  საშარდე სისტემის 

დაავადებათა სამკურნალო 

მცენარეები 

თბილისი 2006 10 გვ. ე. ღვალაძე 

13.  მცენარეები, რომლებსაც 

გააჩნიათ კუჭ-ნაწლავის 

შემკვრელი და ანთების 

საწინააღმდეგო მოქმედება 

თბილისი 2006 18 გვ. ე. ღვალაძე 

14.  საშარდე გზების ინფექციის 

დიაგნოსტიკა 

თბილისი 2005 11 გვ. ე. ღვალაძე, 

ც.ჯაბიძე 

  

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები,პროექტები: 

უცხო ენა: 

 ქართული ენა - მშობლიური 

 ინგლისური - საშუალოდ (ლექსიკონის დახმარებით) 

 რუსული - კარგად 

  

დამატებითი ინფორმაცია: 

 

 

 

 

 


