შპს დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ავტობიოგრაფია

(CV)
1.პერსონალური მონაცემები:
სახელი
გვარი
დაბადების წელი, თვე და
რიცხვი
სქესი
დაბადების ადგილი,
ქვეყანა
საცხოვრებელი მისამართი
პირადი ნომერი
ID ბარათის ნომერი
დაკავებული თანამდეობა
საკონტაქტო ტელეფონი
ელექტრონული ფოსტა

კონსტანტინე
კაჭარავა
1986.06.29
მამრობითი
აბაშა. საქართველი
თბილისი . გ. ტოვსტონოგოვის 8
02001004559
ასოცირებული პროფესორი
568714404
kokakacharava@mail.ru

2. განათლება:
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
ბაკალავრიატი
2003-2009
მაგისტრატურა
2009-2012
დოქტორანტურა
2013-2015
უმაღლესის დიპლომი
3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
დაცვის წელი და ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური დოქტორი

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;
UniMan Academy of International Management and Performance
საფრანგეთი .დოქტორანტურა. ტრიტერპენული საპონინების

ფარმაცევტული პარამეტრების და სტანდარტიზაციის მეთოდების
შესწავლა უახლესი ფარმაცევტული ანალიზის მეთოდებით
მაგისტრი
დოქტორანტი
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4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი
2014 წ

2014წ

2014 წ

2015 წ

2015 წ

2017 წ

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;
საგულე გლიკოზიდებით მკურნალობის პრინციპები გულის
უკმარისობით დაავადებულ პაციენტებში. ჟურნალი „ Industrie pharma
magazine’’ (საფრანგეთი. ქ. გრენობლი)
ინდივიდუალური ტრიტერპენული გლიკოზიდის სტრუქტურის
დადგენა. ჟურნალი „ Industrie pharma magazine’’ ( საფრანგეთი. ქ.
გრენობლი )
HPLC ანალიზის პირობები და ტრიტერპენული საპონინების
შემადგენლობის განსაზღვრა. ჟურნალი „ Industrie pharma magazine’’ (
საფრანგეთი. ქ. გრენობლი)
ტრიტერპენოიდების ანალიზის საიმედო მეთოდიკა და ხარისხის
კონტროლის უზრუნველყოფა. ჟურნალი „ Industrie pharma magazine’’ (
საფრანგეთი. ქ. გრენობლი)
ტრიტერპენული საპონინების ჯამისა და ინდივიდუალური
გლიკოზიდების მაღალი ფუნგიციდური ეფექტურობა და ძლიერი
არასფეციფიკური ტოქსიკური აქტივობა. ჟურნალი „ Industrie pharma
magazine’’ ( საფრანგეთი. ქ. გრენობლი)
დიკლოფენაკ-ნატრიუმის საინექციო ხსნარის ფარმაცევტული ანალიზი.
ავტორი: კ.კაჭარავა. თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი. XIX სამეცნიერო კონფერენციის
შრომები. თბილისი

2017 წ

ეროზიის საწინააღმდეგო სამკურნალო საშუალებების შექმნა და მისი
პირველადი შესწავლა.
ავტორები: კ.კაჭარავა. ი.ზარანდია. თბილისის დავით აღმაშენებლის
სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი. XIX სამეცნიერო
კონფერენციის შრომები. თბილისი

2017 წ

2018 წ

2018 წ

ფარმაცევტული ორგანიზაციების მართვის სისტემის მოდელი.
ავტორები: კ.კაჭარავა. რ.წულაია.
თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო ჟურნალი. XIX სამეცნიერო კონფერენციის შრომები.
თბილისი
ფარმაცევტული პოლიტიკა განვითარებულ ქვეყნებში. ავტორები:
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აფილირებული ასისტენტ
პროფესორი კ.კაჭარავა. დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის
ასისტენტი რ.წულაია. თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი. XX სამეცნიერო კონფერენციის
შრომები.თბილისი
ოქტენიდოლის გამოყენება გინგივიტის მკურნალობის დროს. ავტორი: კავკასიის
საერთაშორისო უნივერსიტეტის აფილირებული ასისტენტ პროფესორი კ.კაჭარავა.
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სამეცნიერი კვლევითი ცენტრი რადიქსი. მადლობის სერთიფიკატით დაჯილდოვება
თბილისის მერვე საერთაშორისო სტომატოლოგთა სამეცნიერო კონგრესში სტუდენტის
სამეცნიერო ხელმძღვანელის მონაწილეობაში.

5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია

2013-2014

ჯანდაცვა, მოწვეული ლექტორი . უმაღლესი სასწავლებელი განათლების
აკადემია ფარმაცევტული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

2016- 2018 წ

ჯანდაცავა. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო
უნივერსიტეტი . მოწვეული ლექტორი.
მედიცინა. აფილირებული ასისტენტ პროფესორი კავკასიის
საერთაშორისო უნივერსიტეტი
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
ასოცირებული პროფესორი მედიცინის ფაკულტეტი
თბილისი დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი
ასოცირებული პროფესორი

2015 დან დღემდე
2017 დან დღემდე
2017დან დღემდე

6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები
2018 დან

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

7. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით):
წელი

კრებულიის და შრომის დასახელება, გვერდი ქვეყანა

გამომცემლობა

8.გამოცემული სახელმძღვანელოები:
წელი

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის დასახელება გვ.
რაოდენობა

გამომცემლობა

9. ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში წაკითხული კურსები ბოლო 5 წლის განმავლობაში
(შეავსეთ ის გრაფა , რომელ საფეხურზეც კითხულობდით):
კურსის დასახელება
ზოგადი და კერძო ფარმაკოლოგია

წლები
2013 დან დღემდე
3

ბაკალავრიატი

ფარმაცია
ზოგადი და კერძო ფარმაკოლოგია
სტომატოლოგია
სოციალური ფარმაცია
კლინიკური ფარმაცია
ფარმაკოთერაპია

2013 დან
2013-დრემდე
2018
2017 დღემდე

მაგისტრატურა

10. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა:
საგრანტო პროექტში
მონაწილეობა
სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობა

საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების
ხელმძღვანელობა,

11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად
X

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით
X

X

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

Ms.-Windows

XX

საშუალოდ
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Ms. Word
Ms. Excel

შევსების თარიღი

X
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