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1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი დარბაიძე 

სახელი მარიამ 

პირადი N 59001001682 

დაბადების თარიღი (დდ/თთ/წწ) 25 / 12 / 1974 

მისამართი N1, ქუჩიშვილის ქუჩა,  ქ.გორი,  1400 

ტელეფონი +995 577190646 

ელ. ფოსტა mdarbaidze@mod.gov.ge 

არსებული სამსახურებრივი 

პოზიცია 
სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს 

ეროვნული თავდაცვის აკადემია 
მაგისტრატურა-ხარისხის უზრუნველყოფის ექსპერტი 

 
 
 
 
2. პოზიცია და მიმართულება: 
გთხოვთ, მიუთითოთ  თანამდებობა(√ - ჩასვით სიმბოლო) და ზუსტი მიმართულება 

თანამდებობა: 

 √    პროფესორი 
 
ასოცირებული პროფესორი 

 
ასისტენტ-პეროფესორი 
 
ასისტენტი 
 
მოწვეული ლექტორი 
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მიმართულება: მედიცინა 

 
 
 
 
 
 
3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  
PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა/ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 
ივ ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტ 

მიმართულება / სპეციალობა ბიოლოგიის დოქტორი 

ჩარიცხვის წელი 1997 

დისერტაციის დაცვის წელი 2006 წელი, 16 ივნისი 

მინიჭებული კვალიფიკაცია დოქტორი 

სადისერტაციო თემის სათაური 
მანგანუმის ქლორიდით ინტოქსიკაციის გავლენა 

დასწავლისა და მეხსიერების პროცესებზე 

ნაშრომის ხელმძღვანელი აკადემიკოსი ნოდარ მითაგვარია 

 
 
 
4. სხვა განათლება  
უმაღლესი (არანაკლებ სამაგისტრო) განათლება 

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

 
ივ. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის 

ინსტიტუტი, საქართველო. 

ფაკულტეტი / სპეციალობა ფიზიოლოგია 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

1997  2006 
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მინიჭებული კვალიფიკაცია 
    
ბიოლოგიის დოქტორი 

II 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 
ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 
ქიმია-ბიოლოგიის მასწავლებელი. მაგისტრთან 

გათანაბრებული 

ჩარიცხვის/დამთავრების წლები დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

1992 1997 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 
    
ქიმია-ბიოლოგიის მასწავლებელი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. უცხო ენის ცოდნა 
 

ცოდნის დონე 
A2< 

საშუალოდ 

B1 
ლექსიკონის 

დახმარებით 

B2 
კარგად 

C1> 
თავისუფლად უცხო ენა 

რუსული  
 

 √  

ინგლისური  
 √  

 

ესპანური  √  
  

 
 
6. კომპიუტერული უნარ-ჩვევები 
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პროგრამის სახელწოდება ცოდნის დონე 

MS Windows მაღალი 

MS office applications (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook) 

მაღალი 

Internet მაღალი 

 
 
7. პროფესიული გამოცდილება  
(ცხრილი შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი და 
რელევანტური ინფორმაციით. აკადემიურ თანამდებობაზე ან ლექტორის პოზიციაზე 
გამოცდილება ივსება ანკეტის მე-8 პუნქტში) 
 

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი 
-დან -მდე 

 

2020/09 

 
 
დღემდე 

სსიპ-დავით აღმაშენებლის 

სახელობის საქართველოს 

ეროვნული თავდაცვის 

აკადემია 

 
 
მაგისტრატურის ხელმძღვანელის 

მშ. 

 
2020/10 

 

 
დღემდე 
 

ალტერბრიჯი - მართვისა 

და კომუნიკაციის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

 
 
ვიცე-რექტორი 

 
 
2020/02 
 

 

 
 
დღემდე 

 
 
ინოვაციური განათლების 

ცენტრი 

 
 
 
ცენტრის დირექტორი 

2018/25/
12 

 

2019/25/
12 

სსიპ-განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

საბჭოს თავმჯდომარე. 

2020/08 დღემდე სსიპ–დავით აღმაშენებლის 

სახელობის საქართველოს 

ეროვნული თავდაცვის 

აკადემია 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

ექსპერტი 
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2018/10 

 
 
2020/08 

სსიპ–დავით აღმაშენებლის 

სახელობის საქართველოს 

ეროვნული თავდაცვის 

აკადემია 

 
 
ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსის მოადგილე 

2017/05 2018/10 სსიპ–დავით აღმაშენებლის 

სახელობის საქართველოს 

ეროვნული თავდაცვის 

აკადემია 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსის მშ 

2011/10 

 

2017/05 სსიპ–დავით აღმაშენებლის 

სახელობის საქართველოს 

ეროვნული თავდაცვის 

აკადემია 

სასწავლო სამმართველოს უფროსი 

2010/10 2017 სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 
 

ავტორიზაცა/აკრედიტაციის 

ექსპერტი 

2009/04 2014/10 შპს ექვთიმე თაყაიშვილის 

სახელობის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

2009/09 2010/05 შპს-შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური 

2007/10 2009/04   შპს სუხიშვილის 

უნივერისიტეტი 
 
  

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური 

2007 2004 შპს გორის 

მრავალპროფილიანი მცირე 

აკადემია 

ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი 

1997 2004 შპს გორის 

მრავალპროფილიანი მცირე 

აკადემია 

პროფესორის ასისტენტი 

     
             
 
 
8. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  
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მხედველობაში მიიღება სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო ან 
სამეცნიერო დაწესებულებაში მიღებული გამოცდილება. 
 

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 
სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 
სწავლების 

საფეხური 
-დან -მდე 

 
2011/12 

 
2016/05 

შპს-საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

მედიცინის 

ფაკულტეტის 

პროფესორი 

 

2010/09 2015   სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

”რვალი" 

 
პროფესორი   

 

 
2009/09 

 
2010/06 

შპს სუხიშვილის 

უნივერისიტეტი 
 

სრული პროფესორი  

 
1997/06 

 
2005/06 

შპს გორის 

მრავალპროფილიანი 

მცირე აკადემია 
 

პროფესორის ასისტენტი  

 
 
9. სამეცნიერო პუბლიკაციები  ბოლო 5  წლის განმავლობაში  
(ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით)  
 

თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

 
2020 

BEHAVIORAL CHANGES 
INDUCED BY WHOLE BODY 
HYPERTHERMIA 

IN EXPERIMENTAL RATS  

BIOMED 2020 სამეცნიერო ნაშრომთა 

კრებული, 2020 

2019 EFFECT OF WHOLE BODY 
HYPERTHERMIA ON THE 
LEARNING AND MEMORY 
PROCESSES 1Mariam 
Darbaidze, 2Marina 
Devdariani, 2Lena 
Davlianidze, 2Marina 
Nebieridze, 2Nodar 
Mitagvaria  

სეუ, მეორე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

სეუ, სამეცნიერ 

ნაშრომთა 

კრებული,2019 
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2019 EFFECTS OF HIGH AND 
LOW DOSES OF ETHANOL, 
GIVEN TO RATS DURING 
THE PROCESS OF 
PREGNANCY, ON THE 
BEHAVIOR AND THE 
BLOOD RHEOLOGICAL 
PROPERTIES OF THEIR 
OFFSPRINGS,05.2019 

 

ფიზიოლოგია,2019 სამეცნიერო ნაშრომთა 

კრებული,2019 

2019 Brain &Neuroplasticity; 
Structural and Molecular 
Aspects",05.2019  

International Symposium 
and School of Young 
Scientists. 

#4 

2019 
 Brain & Neuroplasticity; 

Structural and Molecular 
Aspects 

International Symposium 
and School of Young 
Scientists 
 

#1 

 
2019 

ორგანიზმში თავისუფალი 

რადიკალების მოქმედების 

დადებითი და უარყოფითი 

ეფექტები . 

Georgian Medical 
News,2019 

#2 

 
2018 

Analysis of the effects of ethanol 

consumption during pregnancy on 

some physiological indices of the 

offspring  

Georgian Medical 
News,2018 

#5 

 
2017 

კალციტონინის გენთან 

დაკავშირებული პეპტიდის 

როლი ორსულობის 

პროცესში: ცნობილი და 

ახალი ფაქტების ანალიზი 

ფიზიოლოგია,2017 #4 

 
2016 Fentanyl Evokes in Local 

Blood Flow 

ფიზიოლოგია,2016 #3 
 
 
 

2014 კალციტონინის გენთან 

დაკავშირებული პეპტიდის 

ფიზიოლოგია,2014 #8 



 
 

 

8 

 

როლი ორსულობის 

პროცესში: ცნობილი და 

ახალი ფაქტების ანალიზი.  

 

2016 Fentanyl Evokes in Local 
Blood Flow. 
M.Devdariani,N.Mitagvaria,
M.Nebieridze,M.Darbaidze  

 

I International 
Conference of Rheology 
Rheologycal and 
Microcirculation 
methods,new 
data,conclusions.Kutaisi,2
015,october12-16,03.2016 

Kutaisi,2015,October 
12-16,03.2016 

 
2016 

ევროატლანტიკური 

ღირებულებები,ის რაც ჩვენ 

გვაერთიანებს. შ.ვეშაპიძე, 

მ.დარბაიძე, თ.ბერიძე. თსუ. 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერნეცია 

,,გლობალიზაციის 

გამოწვევები ეკონომიკასა 

და ბიზნესში”,11-12 

ნოემბერი,2016 წელი.  

ნაშრომთა 

კრებული,03.2016 

2015 Fentanyl Evokes in Local 
Blood Flow-
M.Devdariani,N.Mitagvaria,
M.Nebieridze,M.Darbaidze,
October, 

 

Georgian Medical 
News,2015 

#1 

2013 კალციტონინის გენთან 

დაკავშირებული პეპტიდის 

როლი ორსულობის 

პროცესში: ცნობილი და 

ახალი ფაქტების ანალიზი. 

 

Georgian Medical 
News,2013 

#5 

2013 არტერიოლების 

რეაქტიულობაზე 

ჰიპერმოცისტენემიის 

გავლენა. 

 

ფიზიოლოგია,2013 #3 
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2009 თავის ტვინის სისხლძარღვთა 

ტონუსის ენდოთელიუმ-

დამოკიდებული რეგულაცია. 

 

პრაქტიკული სამეცნიერო 

კონფერენცია,2009 
სუხიშვილის 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო ნაშრომთა 

კრებული 

2008 
 

Metabolic theory of cerebral 
blood flow auto regulation. 

 

Georgian Medical 
News.#5 

#5 

2008 წვრილი პიალური 

არტერიების გლუვ კუნთებზე 

სხვადასხვა მეტაბოლიტების 

პირდაპირი მოქმედების 

კანონზომიერები. 

 

პრაქტიკული სამეცნიერო 

კონფერენცია,2008 
სუხიშვილის 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო ნაშრომთა 

კრებული 

2007 თავის ტვინის სისხლით 

მომარაგების რეგულაციის 

ცენტრალური ნეიროგენური 

მექანიზმის ჰიპოთეზა. 

 

I საერთაშორისო 

კონფერენცია რეოლოგიაში, 

ოქტომბერი, ქუთაისი. 

 

ნაშრომთა კრებული#2 

2007 

ლოკალური სისხლის ნაკადის 

ინტენსივობის სისხლის 

რელოგიური თვისებების და 

თავისუფალი რადიკალების 

როლი. 

 

რეოლოგიის და 

მიკროცირკულაციის 

უახლესი 

მეთოდები,მონაცემები,დასკ

ვნები,საერთაშორისო 

სკოლის მსენელთათვის 

კონფერენცია (თბილისი, 

საქართველო 12-16 

ოქტომბერი). 
 

#10 

2005 The effect of subactute per 
os manganese chloride 
administration on the rats 
learning ability. 

 

მე-5 საერთაშორისო 

ნეიროფიზიოლოგთა 

სიმპოზიუმი 

#5 

20003 Manganese intoxication 
results changes in 

Georgian Medical News #4 
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biochemical parameters in 
rats. 

 

2000 Influence of the manganese 
chloride intoxication on 
synaptic Ultrastructure in 
the brain. 

 

Georgian Medical News #2 

2000 მაგნიუმის ქლორიდით 

ინტოქსიკაციის გავლენა 

ქცევასა და ემოციურ 

სფეროზე. 

 

2000 იბრო- სომხეთის 

ასოციაციის მეორე 

კონფერენცია, ერევანი 
 

#2 

2000 The behavioral disorders in 
Rats exsposed to acute and 
chronic manganese 
intoxication.  

 

2000 In : II Conv. of 
Georgian Physiologist, 
Tbilisi, 2000, p. 161-162* ( 
shukakidze A. Khetsuriani 
R. Bikashvili T) 
 

#2 

2000 Поведеческие эфекты 
хронической 
ьарганцевой 
интоксикации белых 
крыс 

 

შავი ზღვის აუზის 

ქვეყნების მორფოლოგთა 

პირველი საერთაშორისო 

კონფერენცია, ტრაპზონი, 

2000 წ. 

#4 

1999 Влияние хлорида 
марганса на выработку 
безусловной и условной 
реаксии избегания у 
белих крыс 

ექსპერიმენტული და 

კლინიკური მედიცინა,       

ტაბახმელა, 1999წ. 
 

#6 
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10.სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 10 წელი) 
მოხსენებები ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე,  საგრანტო 

პროექტებში, აკადემიური სტიპენდიები, ტრენინგები,სტაჟირებები, სხვა ინფორმაცია 
(სურვილისამებრ)  
 

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

2020.10  
     პირველი სართაშორის კონფერენცია აკადემიურ კეთილსინდისრებაში 

პროექტის კოორდინატორი 
 

2020.08 covid19  ერაში ონლაინ ლექციების სტრესის ფაქტორი. 

ინდოეთი,დელი. 

მონაწილე 

 

 
2019 

2019  სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქარველოს  ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია 

,,საქართველოს თავდაცვის ძალების როლი ჩრდილო ევროატლანტიკური 

ხელშეკრულების ,,NATO” - გაწევრიანებაში”-კონფერენციის საორგანიზაციო 

კომისიის თავმჯდომარე, ქუთაისი, სსიპ-გენერალ გიორგი კვინიტაძის 

სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 

კონფერენციის ორგანიზატორი 

 

2019 2019  სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს  ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია 

,,ქართულ -ევროპულ სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობებზე”-

კონფერენციის საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარე, გორი.  

კონფერენციის ორგანიზატორი 

2019 Distance Learning Conference-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, 

ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა, საქართველო 2019 წელი.  
 

2018  აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და 

სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში.უფსალას უნივერსიტეტი, შვედეთი   2018 წელი 
აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის 

ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში,სსიპ-სამცხე 

ჯავახეთის სახელმწიფო უნვიერსიტეტი,ავსტრია 2019წელი. 
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2019 აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და 

სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში,სსიპ- იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი ,საქართველო 2019 წელი. 
 

2018 
 

აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და 

სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში,სსიპ-შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტი ,საქართველო 2018 წელი. 
 
 

2017 აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და 

სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში,სსიპ-აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი,საქართველო 2017 წელი. 
 

2017 აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და 

სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში,ვენის უნივესტიეტი, ვენა,ავსტრია,2017 
 

 
2018 

Curriculum development, Deep. Georgia 2018 

2017 Policy Analysis,DIBS, Georgia 2017 

2015 9th Annual PFPC Defense Educators Program ,,Blended Learning 
in curriculum Design".Croatia,Zagreb Julay 2015 

2015 Deep National Georgian Educatiors Workshop",Tbilisi,Georgia 
23-26February,2015 

2014 
 

Training of Trainers",Nato-Georgia Professional Development 
Programme,Tbilisi,Georgia,27-28 December,2014. 
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2014 ,,Deep National Gerogian Workshop on 
Leadership",Gori,Georgia,17-21 November,2014 

2014 
 

,,Georgian Defense Educatiors Program,Tbilisi,Georg'ia,24-28 
February,2014 

2013 ,,Deep National Georgian Education Workshop",Tbilisi,Georgia 
22-25 July,2013 

2013 7th Annual PFPC Defense Educators Program ,,New students,new 
methods,new assessments",lviv,18 July,2013. 

 

2012 6th Annual PFPC Defense Educators Program  ,,New 
students,new methods,new assessments" 
.Yerevan,Armenia.14June,2012. 

2010  
აკრედიტაციის სტანდარტებზე სამუშაო ვორქშოფი, ბათუმი 2010 

წელი,აგვისტო; 
 

2011-2012 სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული სამიტები 2011-2012 წლები; 
 

 

ჯილდოები/სტიპენდიები 

 

1. სიგელი უანგარო დონორობის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის. 

2. ღირსების ორდენი. 2013 წელი 
3.  მადლობის სიგელი ეროვნულ თავდაცვის აკადემიის საქმიანობაში შეტანილი 

წვლილისათვის 2012 წელი; 
4. მადლობის სიგელი ეროვნულ თავდაცვის აკადემიის საქმიანობაში შეტანილი 

წვლილისათვის 2013 წელი; 
5. მადლობის სიგელი ეროვნულ თავდაცვის აკადემიის საქმიანობაში შეტანილი 

წვლილისათვის 2014 წელი; 
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6. მადლობის სიგელი ეროვნულ თავდაცვის აკადემიის საქმიანობაში შეტანილი 

წვლილისათვის 2015წელი; 
7. მადლობის სიგელი ეროვნულ თავდაცვის აკადემიის საქმიანობაში შეტანილი 

წვლილისათვის  2018 წელი. 
 

 

თანახმა ვარ მოცემული პერსონალური ინფორმაცია სეუ-ს მიერ დამუშავებულ და 

გამოყენებულ იქნეს  ავტორიზაციის/აკრედიტაციის სტანდარტებით 

გათვალისწინებული  საგანმანათლებლო მიზნებისათვის. 

 
 


