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სახელი:  ლეილა 

გვარი:  ახვლედიანი 

მისამართი :  ინასარიძის ქ. 2, ბ9, ბათუმი 

მოქალაქეობა: ქართველი 

დაბადების თარიღი :  16/01/1971 

ტელ: 593 53 70 72  

                       877 17 97 18 

E-mail: lelabasa@gmail.com 

აკადემიური თანამდებობა: 

 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებეთა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტის   ასოცირებული პროფესორი 

განათლება:  

 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი  

1991-1996 ბიოლოგიისა და ქიმიის 

მასწავლებელი 

 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

იმუნოლოგიის კათედრა  

1999-2006 ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

1997-2000  



უნივერსიტეტის  იმუნოლოგიის 

რეგიონული სასწავლო ცენტრი 

(CRITC) 

 

 

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  (PhD/ საკანდიდატო დისერტაცია);  

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2006 

დისერტაციის თემა ქორიონული გონადოტროპინის და იმუნოკომპეტენტური 

უჯრედების მონაწილეობა საშვილოსნოსა და საკვერცხეების 

ავთვისებიანი სიმსივნეების პქთოგენეზში  

14.00.36 - ალერგოლოგია, იმუნოლოგია.   2006. 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

კვალიფიკაციის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ნომერი 

005471 

 

 

სამსახურებრივი გამოცდილება: 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

1996-1998 ბათუმის სამედიცინო ეკოლოგიური ინსტიტუტი, ლაბორანტი. 

1997-1999 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ფიზიოლოგიის კათედრა, ასისტენტი. 

1999-2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ფიზიოლოგიის კათედრა, მასწავლებელი. 

2003- 2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტთან არსებული იმუნოგენეტიკის ლაბორატორია,  
უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. 

1999- 2008 ბათუმის მეზღვაურთა საავადმყოფოს იმუნოლოგიის ლაბორატორია,  

იმუნოლოგიის ლაბორატორიის გამგე. 

2006-2009 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის 
ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი. 

2007-2010 შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სამსახურის უფროსი 

2008-დღემდე „შპს ჯანმრთელობის ცენტრ მედინას“ კლინიკურ-დიაგნოსტიკური 

ლაბორატორია, ლაბორატორიის ექიმი 

2009-დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის განათლებისა და  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 
ასოცირებული პროფესორი. 

2010-2011 შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და   
მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი 

2011- დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

განათლებისა და   მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, დეკანის  მოადგილე 

 

 



პედაგოგიური სტაჟი:  

 

აკრედიტებული/ავტორიზებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

სწავლების 

საფეხური 

სასწავლო კურსები 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
უმაღლესი პროფესიული 

ლაბორატორიული საქმე 

(მედდა) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ბაკალავრიატი 

ლაბორატორიული საქმე 

(საექთნო საქმე) 

 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი 
ადამიანისა და ცხოველთა 

ფიზიოლოგია (ბიოლოგია ) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი 
იმუნოლოგია (ბიოლოგია) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი 
იმუნოლოგია (ბიოლოგია) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ბაკალავრიატი 

იმუნოლოგია (ბიოლოგია 

ინგლისური ენით )  

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ბაკალავრიატი 

მოლეკულური ბიოლოგია 

(ბიოლოგია) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი მიკრობიოლოგია, 

ვირუსოლოგია, იმუნოლოგიის 

საფუძვლები (ფარმაცია) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი მიკრობიოლოგია, 

ვირუსოლოგია, იმუნოლოგიის 

საფუძვლები 

(საექთნო საქმე) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი პროგრამა 

იმუნოლოგია (სამკურნალო 

საქმე)  

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი პროგრამა 
იმუნოლოგია (სტომატოლოგია) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი პროგრამა 

ზოგადი იმუნოლოგია 

 (მედიცინა) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი პროგრამა 

მიკრობიოლოგია 

ვირუსოლოგიით (მედიცინა) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი პროგრამა 

იმუნოლოგიის საფუძვლები 

(სტომატოლოგია) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი პროგრამა 

მიკრობიოლოგია, 

ვირუსოლოგიის  საფუძვლები 

(სტომატოლოგია) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი პროგრამა 

კლინიკური ლაბორატორია  

(მედიცინა-ერთსაფეხურიანი) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მაგისტრატურა  რეპროდუქციული 

იმუნოლოგია (გენეტიკა) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მაგისტრატურა იმუნოპათოლოგია 

(ფიზიოლოგია) 

ბათუმის შოთა რუსთველის მაგისტრატურა იმუნიტეტის ევოლუცია  

(ბიოლოგია) 



სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დოქტორანტურა კერძო დისციპლინური 

კვლევის მეთოდები 

(იმუნოლოგიური და 

ინფექციურ დაავადებათა 

კვლევის მეთოდები) 

(ბიოლოგია) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დოქტორანტურა  მიკრობიოლოგია  

(ბიოლოგია) 

ბათუმის შოთა რუსთველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დოქტორანტურა კვლევის სეროლოგიური, 

ციტოგენეტიკური და 

იმუნოლოგიური  მეთოდები 

(ბიოლოგია) 

 

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები: 

 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება 

2000  

თებერვალი -

მარტი 

 

საკვალიფიკაციო ტრეინინგი თეორიულ და პრაქტიკულ იმუნოლოგიასა და 

ჰემატოლოგიაში - ლონდონის უნივერსიტეტი,  საუნივერსიტეტო კოლეჯი და 

სამედიცინო სკოლა. Royal Free and University Collage Medical School, University 

College London. UK. London. 

 2008 

 14.01 - 15.03 

ERASMUS MUNDUS EXSTERNAL COOPERATIONT WINDOW FOR GEORGIA, 

ARMENIA AZERBAIJAN ”ჩარჩო პროექტი Lot 5,  პროექტის ფარგლებში 

თესალონიკის (საბერძნეთი) პაპაჰიორჰიუს ჰოსპიტლის იმუნოლოგიური 

ლაბორატორია. კვლევითი და დიაგნოსტიკური მეთოდების შემსწავლელი კურსი. 

საბერძნეთი.  

2009 

02.02 - 05.02 

ტრენინგი დისტანციურ სწავლებაში  -  „ელექტრონული სწავლების საშუალებები 

საქართველოში - როგორ მოვახდინოთ განათლების სისტემის მოდერნიზაცია 

უფასო რესურსებით“.  ლატვია,  რიგა. 

2009  

07.06-10.06 

 ტრენინგი ხარისხის მართვაში: Workshop in Quality Assurance for Higher Education 

Degrees. Batumi. 

2010 

10.06-12.06 

უწყვეტი სამედიცინო განათლების ტრენინგი-საქართველოს რესპირატორთა 

ასოციაციის  მეორე საერთაშორისო კონგრესი. ბათუმი, 12 კრედიტი. 

2010 

08.11-14.11 

ტრენინგი დისტანციურ სწავლებაში:  “Cooperation and Exchanging Best Practices in the 

Fields of Innovation and E-Learning in the Higher Education of Estonia and Georgia”. Tallin, 

Tartu, Estonia. “Open society Estonia”. ესტონეთი, ტალინი, ტარტუ. 

2011 

23.02-24.02 

ტრენინიგი დისტანციურ სწავლებაში: “Introduction to e-learning methods and 

technology”. ტალინის უნივერსიტეტი-ბათუმი. 

2011 29.08-03.09 „განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა“, 5 კრედიტი. 

2011 

27.10-28-10 

ტრენინიგი დისტანციურ სწავლებაში: “Some practical aspects of use e-learning 

methods”. ტალინის უნივერსიტეტი-ბათუმი. 

2011  

23.12-26.12  

ტრენინგ-პროგრამა: „კრიტიკული  და შემოქმედებითი აზროვნება, მათი 

ინკორპორაცია სილაბუსში“. ახალციხე.   

31.06. 2012 ტრენინგ-პროგრამა: „მიკროლექცია“, “Microteaching”. 

ტალინის უნივერსიტეტი-ბათუმი. 

17.06.11-17.04.12 ინგლისური ენის კურსი. Apper Intermediate - B2 დონე.  ბსუ მოსამზადებელი 

ცენტრი. 



  

2012   სემინარი: “საბუნებისმეტყველო საგნების სასწავლო-ლაბორატორიული 

მოწყობილობების მოდერნიზაცია“. თბილისი. 

2012 

24.09-30.09 

  ტრენინგი: „საერთაშორისო, პრაქტიკაზე   ორიენტირებული  პროგრამის  

განვითარება“.  “International Practice Oriented Curricula  Development”, ალენი, 

გერმანია 

2012 

06.06-07.06 

ტრენინგი: „ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების მენეჯმენტი ბიოლოგ-

მეცნიერთათვის  საქართველოში“, Intellectual Property (IP) Tights Management for 

Biological Scientists in  Georgia. თბილისი. 

2012  

21. 05 - 25.05 

ტრენინგი: „ იმუნური სისტემის   დაზიანებით გამოწვეული დაავადებებისას 

მკურნალობის ახალი მიდგომები“.   “New  treatments for diseases resulting from a 

malfunctioning immunne system”. თბილისი. 

 

 

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები არაუმეტეს 5–ისა ბოლო 6 წლის განმავლობაში: 

 

 

 

 

 

№ 

ავტორები 

ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით; 

კონკურსანტი

ს გვარი 

გამოყოფილი 

უნდა 

იქნეს მუქი 

შრიფტით 

 

პუბლიკაციის 

სახე-

ობა(მონოგრაფ

ია, 

სტატია 

რეცენზი-

რებად,საერთა

შორი-

სო,უცხოურ, 

ადგილობრივ 

ჟურნალში,საკ

ონ-

ფერენციომასა

ლები 

და სხვა) 

 

პუბლიკაციის 

სათაური, ავტორები. 

ჟურნალის/გამომცემლობისდასახელება, 

ტიპი/ტომი, გვერდები, 

პუბლიკაციის 

ელექტრონული 

მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში) 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
წე

ლ
ი

 

1 Tskvitinidze, S., 

Khukhunaishvili

, R., 

Vacharadze, K., 

Nagervadze, M., 

Akhvlediani, L. 
and Qoridze, M. 

სტატია, 

ციტირებადი 

ჟურნალი, 

Academic 

Journals 

Distribution of red blood cell antigens in drug-resistant and drug-

sensitive pulmonary tuberculosis. 

African Journal of Biotechnology. Vol. 11(104), pp. 16809-16813, 

DOI: 10.5897/AJB12.823. ISSN 1684-5315 

http://www.academicjournals.org/AJb/PDF/pdf2012/27Dec/Tckvitinidz

e%20et%20al.pdf 

2012 

2 Софико 

Цквитинидзе, 

Лейла 

Ахвледиани, 

Русудан 

Хухунаишвили

, Марина 

Коридзе, 

Марина 

Нагервадзе 

სტატია, 

ციტირებადი 

რეფერირებად 

და საცნობარო 

გამოცემებში 

ჟურნალი, 

 

Уровень иммуноглобулинов IgM,  IgG, IgA  при туберкулозе  

легких. 

 

Аллергология и иммунология, Том 13, №3. Ст. 249-251 

2012 

3 Akhvlediani  L. სტატია, 

რეცენზირება

დი ჟურნალი 

Prevalence of Micoplasma Hominis and Upeaplasma Urealiticum in 

pregnant women and women with reproductive problems.  

 
Georgian Medical News, N 7-8(208-209),  pp 59-63, ISSN 1512-0112 

2012 

4 M. 

Nagervadze*, 
სტატია, Distribution of ABO and Rh-Hr blood group antigens, alleles and 

haplotypes in the mountain region of Ajara online at 

2011 

http://www.academicjournals.org/AJb/PDF/pdf2012/27Dec/Tckvitinidze%20et%20al.pdf
http://www.academicjournals.org/AJb/PDF/pdf2012/27Dec/Tckvitinidze%20et%20al.pdf


A. Diasamidze, 

L. Akhvlediani, 
G. Dumbadze, 

R. 

Khukhunaishvili

, M. Koridze 

 and S. 

Tckvitinidze 

ციტირებადი 

ჟურნალი, 

Academic 

Journals 

http://www.academicjournals.org/AJB. Academic Journals. 

 
African Journal of Biotechnology, 

Vol. 10(38), pp. 7324-7329. DOI: 10.5897/AJB10.1395. ISSN 1684–

5315  

http://www.academicjournals.org/Ajb/full%20text/2011/25Jul/Nagerva

dze%20et%20al.htm 

5 Akhvlediani L., 
Nagervadze M.,  

Dumbadze G. 

სტატია, 

რეცენზირება

დი ჟურნალი 

Detection of tolerance against human chorionic gonadotropin at 

malignant and benign tumors of female reproduction system. 

 

Georgian Medical News, N 6(171), pp. 20-23, ISSN 1512-0112 

2009 

 

 მნიშვნელოვანი მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის განმავლობაში 

(არა უმეტეს 5–ისა): 

 

1 თარიღი 21-23 March, 2013 

მოხსენების სათაური The International Congress on Oncological Perspectives of Fertility 

Preservation: Gynecological and Breast Cancer 

კონფერენციის დასახელება Changes in peripherial blood lymphocytes subsets in patients with 

reproductive system tumors 

ჩატარების ადგილი Berlin, Germany 

ელექტრონული მისამართი http://www.comtecmed.com/OPFP/2013/Uploads/Editor/Chikadze%20NG.pdf 

2 თარიღი 5-8 October, 2012 

მოხსენების სათაური Hard-to-define blood groups. 

IgM, IgG and IgA level in pulmonary tuberculosis patient 

კონფერენციის დასახელება VII Georgian congress of Allergology and Immunology, V International 

Congress “Health and Drugs” 

ჩატარების ადგილი Batumi, Georgia 

ელექტრონული მისამართი  

3 თარიღი 27-29 August, 2012 

მოხსენების სათაური Immunosensibilisation in pregnant women caused by erythrocyte antigens 

კონფერენციის დასახელება Second International Conference “From Maturity to Ageing 

ჩატარების ადგილი Batumi, Georgia 

ელექტრონული მისამართი  

4 თარიღი 7-9 May, 2010 

მოხსენების სათაური CMV IgG avidity  Measurement as tool for Identifying primary and non-

primary CMV infection 

კონფერენციის დასახელება International Conference and Exibition 

ჩატარების ადგილი Batumi, Georgia 

ელექტრონული მისამართი  

5 თარიღი 4-7 November, 2010 

მოხსენების სათაური Antibodies against hCG in patients with gynecological tumors 

კონფერენციის დასახელება 13th World congress on controversies in obstetrics, gynecology and 

http://www.academicjournals.org/Ajb/full%20text/2011/25Jul/Nagervadze%20et%20al.htm
http://www.academicjournals.org/Ajb/full%20text/2011/25Jul/Nagervadze%20et%20al.htm
http://www.comtecmed.com/OPFP/2013/Uploads/Editor/Chikadze%20NG.pdf


Infertility(COGI) Held jointly with The German society of obstetrics and  

gynecology 

ჩატარების ადგილი Berlin, Germany 

ელექტრონული მისამართი www.comtecmed.com/cogi/berlin 

http://www.comtecmed.com/cogi/berlin/Gyn.aspx 

 

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა: 

  

№ განხორციელების 

წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულების 

№ 

პროექტის 

დასახელება 

როლი  

პროექტში 

 1997 ევროგაერთიანება 
TEMPUS/TACIS 

“Development and 

Restructuring of  

Higher Education in 

Immunology in 

Georgia”. 

საინფორმაციო 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

 2001-2003 ევროგაერთიანება 
TEMPUS/TACIS  

“Creation of the 

education of the 

regional universities 

for the development of 

biomedical education 

in Georgia”.   

საინფორმაციო 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

 2002-2005 

 

ევროგაერთიანება  INTAS  სამეცნიერო გრანტი: 

"B ქრონიკული  

ლიმფოიდური 

ლეიკემიის 

იმუნოთერაპია" 

ძირითადი  

პერსონალი 

მეცნიერ-მუშაკი 

 2008-2010 საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

GNSF/STO8/6-470 

ერითროციტური 

(ABO, Rh-Hr, Kell, 

MN) ჯგუფური 

ანტიგენების 

გავრცელების 

სიხშირე აჭარა-

გურიის 

მოსახლეობაში და 

მათი გამოყენება 

პრაქტიკულ 

მედიცინასა და 

ეთნიკურ 

ანთროპოლოგიაში 

ძირითადი  

პერსონალი 

 

 

 

 

 

 

 სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 6 წელი)  

№ აქტივობის დასახელება 

1 ვორკშოპი „თანამედროვე ხედვა ტრანსფუზოლოგიაში“. ორალური პრეზენტაცია.  26.11.2009.  

2 ბათუმის III სკოლა-სემინარი. ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები.  ორალური 

პრეზენტაცია. 28.06-30.06. 2013. 

3 ბათუმის IV სკოლა-სემინარი. ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები.  ორალური 

პრეზენტაცია. 28.06-30.06. 2013. 

4 IV საერთაშორისო კონგრესი: „ალერგოლოგიის, კლ. იმუნოლოგიისა და სამედიცინო 

ბიოტექნოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“.  ორალური პრეზენტაცია. 26.09-28.09. 2008. 

http://www.comtecmed.com/cogi/berlin
http://www.comtecmed.com/cogi/berlin/Gyn.aspx


თბილისი. 15 კრედიტი. 

5 საქართველოს VII ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის კონგრესი.  ორი პოსტერული 

პრეზენტაცია. 05.10-08.10. 2012. ბათუმი.  

6 II  საერთაშორისო კონფერენცია „სიმწიფიდან სიბერემდე“. ორალური პრეზენტაცია. 27.08-

29.08. 2012. ბათუმი. 15 კრედიტი.  

7 საერთაშორისო გამოფენა-კონფერენცია „ბათუმი- გაზაფხული - 2010“. პოსტერული 

პრეზენტაცია. 07.04-09.04. 2010. ბათუმი. 7 კრედიტი.  

8 საქართველოს ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაციის წევრი. 2011 

წლიდან. 

9 წავიკითხე სალექციო კურსი იმუნოლოგიაში (საბერძნეთი).  თესალონიკის ალექსანდრეს 

ტექნოლოგიურ საგანმანათლებლო ინსტიტუტის სამედიცინო სკოლაში. (10 საათი კვირაში). 

14.01-15.03. 2008.  

10 ლაბორატორიული საქმის სახელმწიფო სერტიფიკატი.  სპეციალობა: ლაბორატორიული 

მედიცინა. 2002. 

11 პერსონალური კომპიუტერის ოპერატორის კურსები.  29.09-27.11. 2000.   

12 ევროპის VII კონგრესი გერონტოლოგიაში. „ჯანმრთელობა და აქტიური ასაკი 

ევროპელთათვის“. პოსტერული პრეზენტაცია. 14.04-17.04.  2011; იტალია. 

13   ცენტრალიური ევროპის კონგრესი „ქალთა ჯანმრთელობის თანამედროვე საკითხები“. 

29.06-30.06. 2012. ბათუმი.  

14 მონოგრაფია: „ერიტროციტური გენეტიკური მარკერების (ABO-Rh-Hr,Kell,MN) გავრცელების 

სიხშირე აჭარის რეგიონის მოსახლეობაში“ . 2010 

15 2008-2013 წლებში ვხელმძღვანელობდი 14 სტუდენტის  საკონფერენციო სამეცნიერო 

ნაშრომს. 

16 2008-2013 წლებში ვმონაწილეობდი 11 სამეცნიერო ღონისძიების (კონფერენციების, 

ვორკშოპების, სკოლა-სემინარებისა თუ სხვა)  ორგანიზებასა და ჩატარებაში.  

17  2008-2012 წლებში  ვმონაწილეობდი 5 კონფერენციაში, რომელიც ჩატარდა  „აარ 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრის“ ორგანიზებით. 

18 2011-2012 წწ ვმონაწილეობდი აბიტურიენტთა მოზიდვის ღონისძიებაში 

26. იხ აბიტურიენტთა მოზიდვის ცნობა 

19 2010-2012 წ ვიყავი 3 მაგისტრის ხელ-ლი. 

20 2012 წლიდან ვარ 2 დოქტორანტის ხელ-ლი 

21 მედიკოსთა XXX საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია.  

22 მედიკოსთა XXXII საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია.  

23 მედიკოსთა XXXIII საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია.  

23.02-03.03.2013 წ. ბაკურიანი. ერთი ორალური პრეზენტაცია. 

24 მედიკოსთა XXXIV საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია.  

21.07-28.07.2013 წ. ჩაქვი. ერთი ორალური პრეზენტაცია. 

 

 


