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

ნათელა
გოგებაშვილი
1942 წლის 15 იანვარი
მდედრობითი
ლაგოდეხის რაიონი სოფ.აფენი
თემქა III მიკრორაიონი მე-3 კვარტალი კორპ 46 ბ 111
01021014399
ასოცირებული პროფესორი
591944546
2647268

2. განათლება: უმაღლესი
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
უმაღლესის დიპლომი

თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1960-1965
სრული კურსი
ასპირანტურა
Y №007028

3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
დაცვის წელი და ხარისხი

მოსკოვის ზოგადი ზოგადი გენეტიკის ინსტიტუტი.ასპირანტურა.
რადიაციის ზემოქმედება თაგვის ძვლის ტვინზე

მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური დოქტორი
მაგისტრი
დოქტორანტი
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4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი
1980-1990 წლები

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;
ყოფილი საბჭოთა კავშირისა და ამერიკის გენეტიკოსთა
საერთაშორისო კონფერენციები
მოსკოვი, კიევი, ბაქო, თბილისი

5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები
1974-1976

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გენეტიკის კათედრაზე მიწვეული
თანამშრომელი

1974-1978

თბილისის პედაგოგიური ინსტიტუტის თანამშრომელი. ლექტორი

1976-2006

თბილისის შრომის ჰიგიენისა და პროფ.დაავადებათა სამეცნიერო
კვლევითი ინსტიტუტი. სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობა.
გენეტიკის ლაბორატორიის გამგე. უფროსი მეცნიერ
თანამშრომელი. წამყვანი მეც. თანამშრომელი.

1995-2002

თბილისის ადამიანთმცოდნეობის ინსტიტუტი. ლექტორი

1997-2001

სკოლა ლიცეუმის მასწავლებელი
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2001-იდან დღემდე

თბილისის დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტის ლექტორი.
ასოცირებული პროფესორი

6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული
თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო 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
ბაკალავრიატი

წლები
2017 დღემდე

სამედიცინო გენეტიკა
სამედიცინო მიკრობიოლოგია,
ვირუსოლოგია.

მაგისტრატურა
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10. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა:
საგრანტო პროექტში

-

მონაწილეობა
სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობა

საბაკალავრო და სამაგისტრო

-

პროგრამების
ხელმძღვანელობა,

11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად
თავისუფლად

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით
გერმანული ლექსიკონის დახმ.

თავისუფლად

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

Ms.-Windows

კარგად

Ms. Word

კარგად

Ms. Excel

კარგად

შევსების თარიღი

3.05.2019 წ.

საშუალოდ
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