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1. აკადემიური ხარისხი (კვალიფიკაციის / სპეციალობის მითითებით) 
ფორმატი: სამეცნიერო ხარისხი, კვალიფიკაცია/სპეციალობა, ინსტიტუტი, წელი. მაგ. ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1998 წ. 

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი (ქიმიის დოქტორი), ქიმია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2002 წ.  

2. სამუშაო გამოცდილება 
ფორმატი: ჩამონათვალი დაიწყეთ ამჟამინდელი სამუშაო პოზიციიდან და მიუთითეთ წლები, თანამდებობა, 

განყოფილება/დეპარტამენტი, ორგანიზაცია  

2006-დღემდე, ასისტენტ-პროფესორი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფიზიკური და 

ანალიზური ქიმიის კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

2004-2006 დოცენტი, ანალიზური ქიმიისა და გარემოს ქიმიის კათედრა, ქიმიის ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

2001-2004 ასისტენტი, ქიმიის ფაკულტეტი, ანალიზური ქიმიისა და გარემოს ქიმიის კათედრა, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.   

1994-2001 ლაბორანტი, ანალიზური ქიმიისა და გარემოს ქიმიის კათედრა, ქიმიის ფაკულტეტი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.   

3. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 
ფორმატი: პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები, დამფინანსებელი, პროექტის ნომერი, პროექტის სათაური, 

პოზიცია/როლი პროექტში 

1. 25/04/2013-25/04/2016, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,  პროექტი N 31/90. ენანტიომერული 

ნარევების დაყოფის ფიზიკურ-ქიმიური მექანიზმების კვლევა სითხურ ქრომატოგრაფიაში ახალი ტიპის 

პოლისაქარიდული ქირალური სტაციონარული ფაზების გამოყენებით. მეცნიერ-თანამშრომელი. 

2. 21/01/2017–21/12/2019, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,  პროექტი N 217642. ენანტიომერული 

ნარევების დაყოფის მექანიზმების კვლევა კაპილარულ ელექტროფორეზში. დამხმარე პერსონალი. 

4. სამეცნიერო  პუბლიკაციების  ჩამონათვალი 
ფორმატი: ავტორები,  პუბლიკაციის სათაური,  ჟურნალის სახელი, ტომი, ნომერი (წელი): გვერდები ან წიგნის/მონოგრაფიის 

სათაური, რედაქცია, გამომცემლობა,  ქალაქი,  წელი 

1. I. Matarashvili, D. Ghughunishvili, L. Chankvetadze, N. Takaishvili, T. Khatiashvili, M. Tsintsadze, T. Farkas, B. 

Chankvetadze. Separation of enantiomers of chiral weak acids with polysaccharide-based chiral columns and aqueous-organic 

mobile phases in high-performance liquid chromatography: Typical reversed-phase behavior? Journal of Chromatography A, 

1483, 2017, 86–92.  

2. I. Matarashvili, I. Shvangiradze, L. Chankvetadze, Sh. Sidamonidze, N. Takaishvili, T. Farkas B. Chankvetadze. High-

performance liquid chromatographic separation of stereoisomers of chiral triazole derivatives with polysaccharide-based chiral 

columns and polar organic mobile phases. Journal of Separation Science, 38(24), 2015, 4173-4179. 

3. ჯიბუტი გ., მსხილაძე ა., თაყაიშვილი ნ., ქარჩხაძე მ., ჭანკვეტაძე ბ. მოძრავი და უძრავი ფაზების ოპტიმიზაცია 

ენანტიომერების დასაყოფად მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში პოლისაქარიდული ქირალური 

სელექტორების გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია; ინოვაციური ტექნოლოგიები 

და თანამედროვე მასალები. შრომების კრებული. ქუთაისი, 6-7 ივნისი, 2013, გვ. 365-368. 

4. G. Jibuti, A. Mskhiladze, N. Takaishvili, M. Karchkhadze, L. Chankvetadze, T. Farkas, B. Chankvetadze. HPLC separation of 

dihydropyridine derivatives enantiomers with emphasis on elution order using polysaccharide-based chiral columns. Journal of 

Separation Science, 2012, 35, 2529-2537. 



 

5. ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე/ფორუმზე წარდგენილი 

მოხსენებები/პრეზენტაციები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 
ფორმატი: წელი, თარიღი, ადგილი, ორგანიზატორი ინსტიტუცია, ღონისძიების დასახელება, მოხსენების სათაური, ავტორ(ებ)ი, 

ვებგვერდი 

1. 2016, 21-23 September, International Scientific Conference, Ureki, Georgia, Shota Rustaveli National Science Foundation, R. 

Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Modern 

researchers and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields. Some characteristics of the 

separation of enantiomers of beta-blocker drugs using polysaccharide based chiral columns in HPLC. A. Mskhiladze, L. 

Chankvetadze, M. Karchkhadze, I. Giuashvili, N. Takaishvili, N. Okujava, B. Chankvetadze.  www.conference.iice.ge 

2. 2015, 29-31 May, Tbilisi, Georgia,  Tbilisi State Medical University, TSMU, I. Kutateladze Institute of Pharmacochemistry,         

3rd International  Conference on Pharmaceutical Sciences. Enantioseparation of some chiral beta-blocker drugs by using 

polysaccharide-based chiral stationary phases in high-performance liquid chromatography. A. Mskhiladze, L. Chankvetadze, M.  

Karchkhadze, I. Giuashvili, N. Takaishvili, N. Okujava, Kh. Gogaladze, B. Chankvetadze. 

http://www.geokip.com/FILES/ICPS/ICPS-2015%20Abstract%20Book.pdf 

3. 2015, July 5-8, Tbilisi, Georgia, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 26th international Symposium on Pharmaceutical 

and Biomedical Analysis (PBA 2015). Separation of enantiomers of β-blocker drugs by using polysaccharide-based chiral columns 

in high-performance liquid chromatography.  A. Mskhiladze, L. Chankvetadze, M. Karchkhadze, I. Giuashvili, N. Takaishvili, N. 

Okujava, Kh. Gogaladze, B. Chankvetadze. 

file:///C:/Users/user/Downloads/26th%20International%20Symosium%20on%20Pharmaceutical%20and%20Biomedical%20Anal

ysis%202015%20Tbilisi%20Book%20of%20Abstracts.pdf 

4. 2015, July 5-8, Tbilisi, Georgia, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 26th international Symposium on Pharmaceutical 

and Biomedical Analysis (PBA 2015). High-performance liquid chromatographic separations of stereoisomers of chiral basic 

agrochemicals with polysaccharide-based chiral columns and polar organic mobile phases. I. Matarashvili, I. Shvangiradze, L. 

Chankvetadze, Sh. Sidamonidze, N. Takaishvili, B. Chankvetadze. 

file:///C:/Users/user/Downloads/26th%20International%20Symosium%20on%20Pharmaceutical%20and%20Biomedical%20Anal

ysis%202015%20Tbilisi%20Book%20of%20Abstracts.pdf 

5. 2012, 9-13 სექტემბერი, პოლონეთი, ტორუნი. Separation of enantiomers of chiral dihydropyridine derivatives using 

polysaccharide-based chiral columns in HPLC with the emphasis on the enantiomer elution order. A. Mskhiladze, G. Jibuti, N. 

Takaishvili, L. Chankvetadze, M. Karchkhadze, B. Chankvetadze. symposium@isc2012.pl 

6. კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტი: ტექნოლოგია/ტექნიკა, გამოგონება, პატენტის 

აპლიკაცია, ან/და ლიცენზია, სხვა პროდუქტები, როგორიცაა მონაცემთა ბაზები, ფიზიკური კოლექციები, 

აუდიო და ვიდეო პროდუქცია, პროგრამული უზრუნველყოფა, მოდელები, დამხმარე საგანმანათლებლო 

პროგრამები, ახალი ბიზნეს გამოგონება და სხვა(მაქსიმუმ 5) 

№ პროდუქტის ტიპი პროდუქტის აღწერილობა 

თარიღი, დოკუმენტის 

რეგისტრაციის ნომერი, 

ლიცენზია/ვებ-გვერდი და ა.შ. 

პატენტები 

№ დაპატენტებული გამოგონების 

სახელწოდება 

პატენტის 

რეგისტრაციის თარიღი 

პატენტის მიმნიჭებელი ორგანიზაცია, 

ქვეყანა 

1 MgCl2•6H2O-ის გაუწყლოების 

ხერხი.  AU 2008 10788 U 

2008-06-27 საქართველოს ინტელექტუალური 

საკუთრების ეროვნული ცენტრი 

”საქპატენტი”. 

7. ენების ფლობა 

მშობლიური ენა 
 ქართული 

  № უცხო ენა საშუალოდ (A1, A2) კარგად (B1, B2) თავისუფლად (C1, C2) 

1 ინგლისური √   

2 რუსული   ✓  
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