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მარადი ბურდული 

სახელი, გვარი - მარადი ბურდული, ექიმი, მედიცინის დოქტორი 

საკონტაქტო ინფორმაცია  - საქართველო, თელავი 2200, ჭავჭავაძის პროსპექტი №7б 

ტელ: 577 76 27 04 

ელ. ფოსტა: maradiburduli@tesau.edu.ge 

პროფესია - ექიმი სტომატოლოგი 

დაბადების თარიღი - 1938 წლის 14 ოქტომბერი 

დაბადების ადგილი - ქ. თელავი 

სამუშაო ადგილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჯანდაცვის დეპარტამენტის 
მოწვეული სპეციალისტი, ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

განათლება, უწყვეტი სამედიცინო განათლება 

2004 წ.-დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება; 

1982 წ. - მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი; 

1956-61 წ. -თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სტომატოლოგიური 
ფაკულტეტი. 

პროფესიული გამოცდილება:  

2012  წლიდან დღემდე ზუსტ დასაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და მოწვეული სპეციალისტი 

1992 წლიდან დღემდე ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის ,,დიპლომირებული 
სტომატოლოგი’’ ხელმძღვანელი 

2011 წლიდან დღემდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ,, კბილის ტექნიკოსი’’ 
IV, V და ,,ფარმაცევტის თანაშემწის ‘’ V საფეხურის ხელმძღვანელი. 

2009 წ-დან დღემდე სისტემატიური მუშაობა სასწავლო პროგრამებზე, მათ შორის 
პროფესიული საგანათლებლო პროგრამის კბილის ტექნიკოსის სპეციალობის I, II, III, IV, V 
საფეხურების კვალიფიკაციების აღმწერი. 
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2006 წ. _ დღემდე თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი, მედიცინის 
კათედრის გამგე; 

1993-2006 წ. თელავის დამოუკიდებელი სტომატოლოგიური ინსტიტუტის პრორექტორი; 

1962-1993 წ. თელავის სტომატოლოგიური პოლიკლინიკის ექიმი სტომატოლოგი. 

სემინარები და ტრენინგები: 

2009 - ტემპუსის ტრენინგებში მონაწილეობა თესაუ-ში 

2008 - ტემპუსის ტრენინგებში მონაწილეობა თესაუ-ში 

2005- სახელმწიფო სერტიფიკატი ბავშვთა ასაკის ქირურგიულ სტომატოლოგიაში 

1991- სახელმწიფო სერტიფიკატი უმაღლესი კვალიფიკაციის ექიმი სტომატოლოგი 

1988- კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები ქირურგიულ სტომატოლოგიაში 

1983- კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები თერაპიულ სტომატოლოგიაში მოსკოვის 
სტომატოლოგიის კვლევის ინსტიტუტის სამეცნიერო პოლიკლინიკაში 

1982- კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები ქირურგიულ სტომატოლოგიაში 

1968-კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები ორთოპედიულ სტომატოლოგიაში 

სამეცნიერო ნაშრომები: 

40-მდე სამეცნიერო ნაშრომი. მათ შორის 2 მონოგრაფია. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში 
ჩატარებული კვლევები და გამოქვეყნებულინა მთავარი ნაშრომები. 

1. ფორმაწარმოქმნის არატრადიციული გზა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 
ინტელექტი.  ISSN 1512-0333    3(41). 2011 წელი  

2. მეიოზი სომატურ უჯრედებში და ღეროვანი უჯრედების მიღების ორიგინალური გზა . 
განჯის სამეცნიერო შრომების კრებული N 2. 2012 წელი 

3. აპოპტოზის ფენომენი ანთებითი პროცესის მიმდინარეობაში.საერთაშორისო სამეცნიერო 
ჟურნალი ინტელექტი.  ISSN 1512-0333           2(43). 2012 წელი. 

4. Реакция пульпы зуба на различные экспериментальные воздействия, განჯის 
სამეცნიერო შრომების კრებული N 1, 2014 წ. 

5. სახელმძღვანელო ,,განვითარების ბიოლოგია’’, გამომცემლობა ,,მერიდიანი’’, 
თბილისი 2014 წელი. 

 



ენების ცოდნა: 

ქართული _ მშობლიური; 
რუსული _ თავისუფლად; 
ინგლისური _ საშუალოდ. 
 

კომპიუტერის ცოდნა:  

საშუალოდ 

ოჯახური მდგომარეობა: 

დაოჯახებული. 

 


