შპს თბილისის 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

იოსებ
ზარანდია
16.05.1958
მამრობითი
ზუგდიდი, საქართველო
თბილისი ზღვისუბანი 3 მ.რ. 4 კვ. კორპ.56 ბ.10
01021002237
ასისტენტ-პროფესორი
592305001
szarandia@yahoo.com

2. განათლება:
ჩარიცხვის და დამთავრების 1976-1981
წლები
1976-1981
თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი,ფარმაციის
ფაკულტეტი.
1989
ფარმ.მეცნ. კანდიდატი, დოქტორი - წამლის საქარხნო ტექნოლოგიაში.

3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
დაცვის წელი და ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური დოქტორი

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;
მეცნიერებათა დოქტორი, ეტმოზინისა და ამინალონის სანთლების
შექმნა და შესწავლა
მოსკოვის პირველი სამედიცინო ინსტიტუტის ფარმაციის
განყოფილება, აკადემიური დოქტ

მაგისტრი
დოქტორანტი
1

4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;
გამოგონება
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5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები
1982-1987

1989

1996-1999

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია
თბილისის ჩაჩავას სახ. მეანობა-გინეკოლოგიის კვლევითი
ინსტიტუტი.ექსპერიმ.გინეკოლოგიის განყ.(მეცნიერ-მუშაკი).

მოსკოვის 1 სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის
ცენტრალურიკვლევითი ინსტიტუტი(მაძიებელი).
საქ.ჯანდაცვის სამინისტრო. სამედიცინო დახმარების ხარისხის
კონტროლის დეპარტამენტი, მთავარი სპეციალისტი.

2007-2008

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების კომპანია-„ბოროდინო“
(ქ.სმოლენსკი) -ტექნოლოგი-ღვინისა და არყის ჩამოსხმაში.

2009

2009-2014

უკრაინული ფარმაცევტული კომპანია „ЛЕКХИМ„ თბილისიდან მივლინება ახალი ტექნოლოგიების ათვისება დანერგვა გამოცდილების
გაზიარება(წარმოების დირექტორი)
ქართულ - უკრაინული ფარმაცევტული კომპანია’’GUPHARMA”.-გენერალური მენეჯერი.
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2014-2015

2016

თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტის ექსპერიმენტული საწარმოო ბაზის ხელმძღვანელი.
ქართულ-ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია Unimed Group. corp.USA
მთავარი ფარმაცევტი.

2014

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ახალი სამედიცინო
ტექნოლოგიების დეპარტამენტი პროფესორი(ლექციების კურსი)

2014-2015

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში წამალთა ტექნოლოგიის
დეპარტამენტი პროფესორი ლექციების პრაქტიკულიკურსი მეოთხე
კურსის ბაკალავრთა სტუდენტებისთვის- ხელმძღვანელი

2015-2016

ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი. ასისტენტპროფესორი.

2016 - დან დღემდე

თბილისის დ. ღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი ასისტენტ
პროფესორი

6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები
2018-დღემდე

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული
ზუგდიდის შ. მესხიას სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.

7. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით):
წელ
ი
2017

კრებულიის და შრომის დასახელება, გვერდი ქვეყანა

გამომცემლობ
ა

Зарандия И.М. Пицхелаури.Н.Г. Углава Н.О. Генебашвили Р.А.
Изучение фармакокинетики некоторых нитрофуранов спекротометрическим методом Научно
практическая конференция молодых медиков. Тезисиы докладов Кутаиси 1986г.
Зарандия И.М. ЭриашвилиВ.М. Зиракадзе.А.Н. Немсадзе Н.О. Салия З.Е. Кеделашвили Н.З.

3

Фармакокинетика аминалона у рожениц
Тезисы II Всесоюзной конференции по Фармакокинетике Каунас 1987
I.Zarandia
About Structural organizational arrangement contemporary requirements; accordingly,

2015

Experimental manufacturing base of Institute of pharmacochemistri I. Kutateladze TSMU
The III International Pharmaceuts conference Tbilisi 2015 y.
გამოგონება
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2017

ი.ზარანდიაკ.კაჭარავა
თბილისის.დ.აღმაშენებლის.სასწავლო.უნივერსიტეტი
ეროზიის საწინააღმდეგო სამკურნალო საშუალების შექმნა და მისი პირველადი შესწავლა.

თბილისის.დ.აღმაშენებლის.სასწავლო.უნი ვერსიტეტი
სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული თბილისი- 2017 წ.

2019

ი.ზარანდია
ზუგდიდისშოთამესხიასახელმწიფო.სასწავლო.უნივერსიტე
ტი
თბილისის.დ.აღმაშენებლის.სასწავლო.უნივერსიტეტი
ეროზიის საწინააღმდეგო სამკურნალო საშუალების ბიოექვივალენტობის შესწავლა-შეფასება 2019წ

სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული თბილისი-2019წ.

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

წლები

4

ბაკალავრიატი
1-5 კურსები

ტოქსიკოლოგიური ქიმია, წამლის
ტექნოლოგია, ფარმაკოკნოზია
ფარმაკოკინეტიკა,სამედიცინო
საქონელმცოდნეობა

2015-2018

ფარმაცევტული მენეჯმენტი

2017-2018

მაგისტრატურა

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

საბაკალავრო და სამაგისტრო

ფარმაციის პროგრამის შედგენა და საგანმანათლებლო

პროგრამების

ხელმძღვანელობა 2018-დღემდე

ხელმძღვანელობა,

11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად
+

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით

+
+

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

Ms.-Windows

+

Ms. Word

+

საშუალოდ
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Ms. Excel

+

შევსების თარიღი

2019წ. მაისი

6

