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კონკურსის წესით;
●2006 წლიდან დღემდე-თსუ, მაკრომოლეკულების ქიმიის კათედრის ასისტენტ

პროფესორი კონკურსის წესით.



სასწავლო კურსები

●მაკრომოლეკულების ქიმია (სემინარი, ლაბორატორია)

● მაკრომოლეკულების ქიმიის პრაქტიკუმი (ლაბორატორია)

●სამედიცინო ქიმია (პრაქტიკუმი)

● ფარმაცევტული ქიმია 1 (პრაქტიკუმი)

●მაკრომოლეკულების სინთეზი ( ლექცია, სემინარი, ლაბორატორია)

●პოლიმერული ხსნარები (ლექცია, სემინარი)

●ბუნებრივი და სამედიცინო დანიშნულების პოლიმერები (ლექცია,

სემინარი)

●მაკრომოლეკულური რეაქციები (მაგისტრატურა- ლექცია, სემინარი, ლაბორატორია)

ინტერესის სფერო

● ბუნებრივი პოლიმერების - ცელულოზასა და ამილოზას საფუძველზე მიღებული

პოლისაქარიდული სტაციონარული ფაზების გამოყენებით ქირალური ნივთიერებების

ენანტიომერების დაყოფის შესწავლა.

● მათემატიკური ქიმია

მიმდინარე პროექტები

● ანტიმიკოტიკური საშუალებების და ჰერბიციდების დაყოფა ქირალურ სტაციონარულ

ფაზებზე მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში.
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