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დაბადების თარიღი: 1967/10/15 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული 

 მეუღლე– მაია მაისურაძე  

 შვილები – მარიამ აზიკური  

          შოთა აზიკური  

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 

2018-2019 წ. - ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - დასაქმების უნარების  

                    განვითარება თელავისა და შეკის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებში -   

                    პროექტის დირექტორი 

 

2016 წ. - „ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული  დემოკრატიისათვის (NIMD) 

სამხრეთ კაკასიის ოფისი“-ს მიერ მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში           

დაფინანსებული პროექტის – “თელავის თემის მმართველობაში დემოკრატიული         

მიდგომების პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა” ავტორი, დირექტორი და ტრენერი 

 

2014-2017 წ. - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  წევრი                   

 

2007 წლიდან - თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,    

                         ასოცირებული პროფესორი (ბიოლოგიის მიმართულებით)  

 

2007 – 2011 წ.  -  შ.პ.ს. „თელავის ერეკლე მეფის სახელობის გიმნაზიის“  დირექტორი 

 

2005-2007წ. -  თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ზუსტ და  

                      საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი 

 

2004-2005წწ. - კახეთის სამხარეო ადმინისტრაცია, კახეთის მხარეში საქართველოს              

                   პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე სოციალურ დარგში 

 

2003-2004წ. -  ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“-ს მიერ დაფინანსებული           

                  ტექნოლოგიურ გრანტზე წარდგენილი კოალიციური პროექტი – “I* EARN”   

                 პროგრამის ტექნიკური უზრუნველყოფა და განვითარება საქართველოში,  

                 ქვეგრანტის რეგიონული კოორდინატორი 
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2003-2004წ. - ფონდი „ევრაზია“-ს მიერ დაფინანსებული პროექტი „ღია სკოლა“,  ავტორი 

                     და დირექტორი 

 

2003-2004წ. - სამოქალაქო ინტერესების დაცვის პროგრამის ფარგლებში ფონდების „Save the  

                       Chilldren” (გადავარჩინოთ ბავშვები) და USAID  (ამერიკის საერთაშორისო  

                       განვითარების სააგენტო) მიერ დაფინანსებული კოალიციური პროექტი -  

                       „განათლების სისტემის დემოკრატიზაცია და ფინანსური გამჭვირვალობა“,   

                       ქვეგრანტის კოორდინატორი 

 

2002-2003წ. - ფონდი “ჰორიზონტი”-ს მიერ დაფინანსებული კოალიციური პროექტი -   

                    „კოალიცია სუფთა გარემოსათვის“,  ქვეგრანტის დირექტორი 

 

2003-2004წ. - თელავის #3 საშუალო სკოლის დირექტორი. 

 

2002-2003წ. - თელავის #6 საშუალო სკოლის დირექტორი 

 

2002-2005წ. - საქართველოს განათლების სამინისტრო. განათლების სისტემის გარდაქმნისა  

                    და განტკიცების პროექტი. A3 (პედაგოგთა გადამზადებისა და სკოლის  

                    განვითარების) ქვეკომპონენტი, მწვრთნელი და სასკოლო გრანტების საექსპერტო  

                    საბჭოს წევრი 

 

2001-2003წ. - ფონდი – “ღია საზოგადოება – საქართველო”, პროგრამის - წერა და კითხვა 

                    კრიტიკული აზროვნებისთვის კახეთის რეგიონული სარესურსო ცენტრის   

                    ხელმძღვანელი. 

 

2001-2002წ. - აღმოსავლეთ საქართველოს სათემო მობილიზაციის პროგრამის ფარგლებში,   

                     საერთაშორისო ორგანიზაცია `მერსი ქორი~-ს მიერ დაფინანსებული პროექტი -  

                    “SOS - სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“, ავტორი და დირექტორი 
 

2000-2003 წ. - პროგრამა I* EARN (საერთაშორისო განათლებისა და რესურსების ქსელი),  

                          კახეთის რეგიონული კოორდინატორი 

 

1999-2002 - ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული  

                     მასწავლებელი 

 

1999 წლიდან  - კავშირის -  “თელავის მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაციის”   

                             გამგეობის თავმჯდომარე 

 

1999-2000 წ. - ფონდი “ღია საზოგადოება - საქართველო”-ს მიერ დაფინანსებული პროექტი  

                        ინტერნეტის ცენტრი “2000 წელი”, ავტორი და დირექტორი 

 

1999 წ. - ფონდი  “ღია საზოგადოება - საქართველო”-ს მიერ დაფინანსებული პროექტი -  

              საზაფხულო სკოლა “თელავი 99”,  ავტორი და დირექტორი 

 

1998-1999 წ. - ფონდი “ღია საზოგადოება - საქართველო”-ს მიერ დაფინანსებული პროექტი -  

                   კომპიუტერული ცენტრი “ჯადოსნური სამყარო”,  ავტორი და დირექტორი 

 

1998 წლიდან - კავშირის - “საგანმანათლებლო სისტემის განვითარების კახეთის      

                          რეგიონული ცენტრი”, გამგეობის თავმჯდომარე 
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1996 – 1998 წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ი. ბერიტაშვილის სახელობის   

                      ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის, თავის ტვინის მეტაბოლური უზრუნველყოფის  

                       კვლევის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი  

 

განათლება 
 

1992-1995წ. - საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ი. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის 

ინსტიტუტის დასწრებული სწავლების ასპირანტურა, თავის ტვინის მეტაბოლური 

პროცესების მარეგულირებელი მექანიზმების კვლევის ლაბორატორია, ადამიანისა 

და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობა (წარჩინებით) 

 

1984-1992წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (წარჩინებით), ავტომატიკა-  

                   გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი, ბიოტექნიკური და სამედიცინო აპარატებისა  

                    და სისტემების სპეციალობა 

 

1974-1984წ. -  ქ. თელავის #1 საშუალო სკოლა 

 

სამეცნიერო ხარისხი: 

 

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი 

 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი: 

 
1. Investigation of basic biological properties of the specific Pyocyaneus bacteriophage. World Journal of 

Advanced Research and Reviews. E-ISSN: 2581-9615, 2020, 06(01), 073-076 

 
2. EFFECT OF ETHANOL, GIVEN TO RATS DURING THE PREGNANCY, ON SOME 

PHYSIOLOGICAL INDICES OF THEIR OFFSPRING. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია 2019 #3-4 ტომი 45. გვ. 289, თბილისი 2019. 

 

3. ელექტრომაგნიტური ველის ბიოლოგიური ეფექტები ცხოველთა ქცევაზე. საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია 2019 #3-4 ტომი 45. გვ. 393, 

თბილისი 2019. 

 

4. A Study of Antagonistic Relations of Microorganisms to Some Phytopathogenic Bacteria. Russian 

Journal of Biological Research. Published in the Slovak Republic.   E-ISSN: 2413-7413, 2019, 6(1): 3-7 

 

5. Complementation and Recombination Tests Between Phage T4brii-1272 Mutant and Related Wild-

Type Znne Pgages. Europian Journal of Molecular Biotechnology. Published in the Slovak Republic. E-

ISSN: 2409-1332,  2019, 7(1): 3-7 

 

6. მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა პაროდონტის დაავადების უნიმაგით მკურნალობის 

დროს. აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი - 

ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, # 4, ISSN 1512-0392, თბილისი 2018. 

 

7. A Study of the Physiological Properties of Some Phytopathogenic Bacteria. Central EuropeanJournal 

of Botany. Published in the Slovak Republic. E-ISSN: 2413-757,  2018, 4(1): 3-6. 
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8. The Dissemination of  Magnitotactic Microorganisms in the Water Reservoirs of georgia. Russian 

Journal of Biological Research. Published in the Slovak Republic.   E-ISSN: 2413-7413, 2018, 5(1): 6-9. 

 

9. Interaction of Phages with the Cells of Animal Origin. Food Egineering Theory and Practice, 

Published in the Slovak Republic, E-ISSN: 2500-3720,  2017, 3(1): 3-8 

 

10. Микроекология одонтогенных  абсцессов и флегмон. International Scientific Conference.  

Actual Problems of the Modern Nature Scienes, 4-5 may 2017, volume 2, Ganja, Azerbaijan. 

 

11. Идентификафция  микрофлоры полости рта и изучение ее чувствительноси к 

антимикробным  препаратам. Actual Problems of Modern Chemistry and Biology. International 

Conference. 12-13 May 2016, Ganja, Azerbaijan. 
 

12.  ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია - ჟანგბადის ძაბვის ცვლილებების დინამიკა 

თავის ტვინის სენსომატორულ ქერქში ნათხემის ფასტიგიალური ბირთვის 

სტიმულაციისისას. თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

სამეცნიერო შრომების კრებული, #1 (28) 2015 წ. 
 

13. Динамика изменений напряжения кислорода в сенсомоторной коре головного мозга во время 

стимуляции фастигиального ядра мозжечка. სტატია „Учёные записки“ Гянджинского 

Государственного Университета №2,  2015  წ. 
 

14. The Local Blood Flow Changes in the Cerebral Cortex with Ischemic Pretreatment under Inhibitors 

Use.  სტატია. European Researcher. International Multidisciplinary Journal Vol.(72), №4-1 2014 წ.  

 

15. პლაფერონის გავლენა თეთრი ვირთაგვბის თავის ტვინის ქსოვილზე იშემიის კერაში. 

სტატია  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული №1 (27) 2014  წ.  
 

16. სისხლის რეოლოგიური სტატუსი ობსტრუქციული აპნოეს დროს სტატია საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ბიომედიცინის სერია ტ. 40, №5-6 2014 წ.  

 

17. ოქსიტოცინის შესაძლო მონაწილეობა კვებითი პირობითი რეფლექსის ფორმირების 

პროცესში სტატია საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ბიომედიცინის 

სერია ტ. 40, №5-6 2014 წ.  

 

18. Эффект гипоксическо-ишемической предподготовки неонатальных крысят – 

морфометрческая оценка полушарий головного мозга სტატია „Учёные записки“ Гянджинского 

Государственного Университета №3 2014 წ.  
 

19. სტომატიტის პრობლემა ონკოლოგიურ კლინიკაში სტატია საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის მაცნე. ბიომედიცინის სერია ტ. 39, №5-6  2013 წელი .  
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განვლილი ტრენინგები და საზოგადოებრივი  აქტივობები: 

 

2019წ. - ასოცირების ტრენინგები. ევროკავშირი საქართველოსთვის. CSRDG - საქართველოს 

სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. პროექტი - სამოქალაქო 

საზოგადოების განვითარების ინიციატივა. ტრენინგი არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისთვის ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შეთახმების შესახებ. 

8-12. 10. 2019/ Lopota Lake. KONRAD ADENAUER STIFTUNG დაფინანსებით 

 

2019წ. - თელავის ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ცენტრი. ტრენინგ კურსი - დაიწყე და 

განავითარე შენი ბიზნესი. DANIDA - დანიის საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოსა და ILO - შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დაფინანსებით. 16-20 

აგვისტო 2019 წ. 

 

2018წ. - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG). თემა: 

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და სხვადასხვა სექტორთა 

პარტნიორობა (სერთიფიცირებული). 

 

2018წ. - აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD).                   

           კონკურსი დემოკრატიის სკოლაში ტრენინგის ჩატარებაზე 2018 წლის გამარჯვებული 

 

2017წ. -  ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში საკრებულოს წევრობის    

               კანდიდატი, თელავის 17.01.01 მაჟორიტარულ ოლქში 

 

2015წ. - საქართველოს პარლამენტის 31 ოქტომბრის შუალედურ არჩევნებში საგარეჯოს #11  

             ოლქის #25 უბნის დამკვირვებელი 

 

2014-2015წწ - NIMD, ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის სკოლა 

 

2014წ. - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-  

          საბიუჯეტო და სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა  

კომისიის წევრი 

 

2014წ. - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიური  

მდგომარეობის შემსწავლელი და ჰერალდიკის დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი 

 

2014წ. -  ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი  

ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებში კოალიცია „ქართული ოცნების“    

ტრენერი (თელავის ოფისი) 

 

2013წ. - საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 2013, თელავის #17 საარჩევნო ოლქის, #39  

          სოფელ ყარაჯლის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი  

 

2012წ. - საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში #17 თელავის საარჩევნო ოლქში ბლოკის –  

          “ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება”  მაჟორიტარი კანდიდატის წარმომადგენელი  

 

2012წ. - კოალიცია “ქართული ოცნება”-ის ფარგლებში საარჩევნო სკოლის ტრენერთა  

             ტრენინგი,  საოლოქო და საუბნო კომისიის წევრებისა და წარმომადგენლების ტრენერი 
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2004წ. - საქართველოს რეგიონების საგარეო ურთიერთობათა პრობლემატიკაზე  

             ორგანიზებული სტაჟირება, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

 

2003წ. - “გუნდური მუშაობა და კონფლიქტების მართვა”, სამოქალაქო განვითარების ცენტრი  

              “ალტერნატივა” 

 

2003წ. - “ეფექტური კომუნიკაცია”, სამოქალაქო განვითარების ცენტრი “ალტერნატივა” 

 

2002წ. - ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტაჟირება – “საშუალო განათლების მართვა” 

(კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰეივარდი), პროექტი “ჰარმონია”, 

ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განათლებისა და კულტურის საკითხთა 

ბიუროს დაფინანსებით 

 

2001წ.  - “ინსტიტუციური გაძლიერება”, ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი (CTC) 

 

1999-2000წ. - ტრენინგი ტრენერებისათვის (ორგანიზაციული მენეჯმენტი), ფონდი “ღია                     

                    საზოგადოება – საქართველოს” დაფინანსებით მოსკოვის ტრენინგ ცენტრი              

                    “გალუბკა” 

  

1999-2001წ. - ტრენინგი “წერა და კითხვა კრიტიკული აზროვნებისთვის” – უმაღლესი                    

                     სკოლის პედაგოგთათვის, ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს”   

                      დაფინანსებით 

 

1999წ. - ორგანიზაციული მართვა-განვითრება საზოგადოებრივი და არასამთავრობო  

    ორგანიზაციებისთვის, ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს”  დაფინანსებით  

     მოსკოვის ტრენინგ ცენტრი “გალუბკა” 

 

1999წ. - სკოლის, ოჯახისა და საზოგადოების ურთიერთანამშრომლობის ტრენინგ-სემინარი, 

ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს” დაფინანსებით 

 

1999წ.- მშობელთა გააქტიურებისა და ღია სათემო სკოლის განვითარების ტრენინგ-სემინარი, 

ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს” დაფინანსებით 

 

ენების ცოდნა  

 ქართული _ მშობლიური 

 რუსული _ საშუალოდ 

 ინგლისური _ საშუალოდ 

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები 

 საოფისე პროგრამები,  ინტერნეტი 
 


