
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

შპს  საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი 
 

 

კოლეჯის საქმიანობის შეფასება 
 

2017-2018-2019-2020 წლების დინამიკა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
გორი 

2021 წ



კოლეჯის სახელწოდება: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯია ამაგი 

იურიდუილი მისამართი გორი  გორგასლისქუჩა  N1 ა 

ფაქტობრივი მისამართი: გორი ცხინვალის გზ.N9 

ხელმძღვანელი პირი: რუსუდან სუხიშვილი 

ტელეფონი 0(370)27-05-57 

ელ-ფოსტა info.college.amagi@gmail.com 

 
პროფესიული სტუდენტთა ჩარიცხვის დინამიკა 

 

 2020 წელს პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობა:გაიზარდა 

 პროფესიული სტუდენტთა რაოდენობის ცვლილება დაახლოებით შეადგენს:50% 

 2020 წლის კონტიგენტის გაზრდა განპირობებულია: 

 დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი 

 ბაზრის მოთხოვნა კვალიფიციურ კადრზე. 

 სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროფესიული პროგრამები  

 პროფესიული სტუდენტების ზღვრული ოდენობის გაზრდა 

 სამხედრო სავალდებულო გაწვევის გადავადება. 

 

 პროფესიული სტუდენტების ჩარიცხვის მაჩვენებელი; 

2017 წელი 2018 წელი  2019 წელი  2020წელი 

37 

პროფესიული 

სტუდენტი 

53 

პროფესიული 

სტუდენტი 

70 

პროფესიული 

სტუდენტი 

80 

პროფესიული 

სტუდენტი 

 

 

 

 შეჩერებული პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა 

2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 

6 

პროფესიული სტუდენტი 
12 

პროფესიული 

სტუდენტი 

2 

პროფესიული სტუდენტი 

1 

პროფესიული სტუდენტი 

 

 

 შეწყვეტილი პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა 

2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 

2 

პროფესიული სტუდენტი 

1 

პროფესიული 

სტუდენტი 

3 

პროფესიული სტუდენტი 

4 

პროფესიული  

სტუდენტი 

 

 

 

 შიდა და გარე მობილობის შესახებ ინფორმაცია; 

შიდა მობილობა 

 

გარემობილობა 

0 0 
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 კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი (პროფესიით დასაქმების, მაჩვენებელი) 

სასწავლო 

წელი 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

კურსდამთავრებულთა  

რაოდენობა 

პროფესიით დასაქმებულთა 

მაჩვენებელი 

2017 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

7 

 
1 

ფარმაცევტის თანაშემწე 12 8 

ბუღალტერი 13 0 

ექთნის თანაშემწე 12 4 

2018  ფარმაცევტის თანაშემწე 21 15 

 

ექთნის თანაშემწე 3 1 

2019 ფარმაცევტის თანაშემწე 23 17 

ექთნის თანაშემწე 14 5 

2020 ფარმაცევტის თანაშემწე 19 10 

 

 

 პროფესიული განათლების მასწავლებლების ცვლილებების მაჩვენებელი 

 

წარმოგიდგენთ შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგში პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მიღების  დინამიკას.  

2020 წელსკოლეჯშიშესაბამისიკონკურსებისსაფუძველზემიღებულიიქნა: 

 8 პროფესიულიგანათლებისმასწავლებელი 

 2 პრაქტიკის ინსტრუქტორი.  

 ამჟამადკოლეჯშიდასაქმებულია 41პროფესიულიგანათლებისმასწავლებელიდა  პრაქტიკის 

16 ინსტრუქტორი. 

 
 2017 წელს 2018წელი 2019წელი 2020წელი 

 10 ერთეული 19 ერთეული 12 ერთეული 8 ერთეული 

N გვარი და სახელი გვარი და სახელი გვარი და სახელი გვარი და სახელი 

1.  გიგაური ანა იჩქითი ნანა მიროტაძე ნინო თამარა დადიანიძე  

2.  ლომსაძე ლალი გორგაძე ნინო სრესელი ლალი ლიანა ერგემლიძე 

3.  მანელიძე სოფიო მიროტაძე ნინო ყაზიშვილი ლილი ლაშა ნინოშვილი 

4.  არავიაშვილი მარიკა მამესწარაშვილი იოსებ მანჯავიძე მარინე ანა ქოთოლაშვილი 

5.  მანაგაძე თამარ ილურიძე ნინო გინტური ზაქარია ანა ბერკაცაშვილი 

6.  კორინთელი მზია სამხარაძე ანნა ხუბულური ვახტანგ ნელი ქარქიშვილი 

7.  მიქელაძე ხათუნა ლომიძე ვიტალი სამადაშვილი ზელმა ნანა მღებრიშვილი 

8.  ლომსაძე ნინო ნოზაძე ციური კაპანაძე მევლუდ ნანი არევაძე 

9.  ჭიღლაძე ვარინა ქიტიაშვილი გივი მაღრაძე ნონა  

10.  გიორგაძე მარიამ დადიანიძე თამარ ფირალიშვილი მანანა  

11.   ყაზიშვილი ლილი აბრამიშვილი ლანა  

12.   ჭინჭარაული შუქია მაზმიშვილი მაკა  

13.   ჯოლბორდი მირანდა   

14.   ელიაშვილი თეა   

15.   ვანიშვილი ელენე   

16.   სიმონიშვილი ოლღა   

17.   ადუაშვილი ქეთევან   

18.   ქანაშვილი ქეთევან   

19.   მაზმიშვილი მაკა   

 

 

 

 



 

2020 წელსკოლეჯშიშესაბამისიკონკურსებისსაფუძველზემიღებულიიქნა: 

 საშტატონუსხისცვლილებისშედეგადშტატშიგადავიდა3 პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისხელმძღვანელი.  

 2020 წელსმიღებულიიქნაინკლუზიურიპროფესიული განათლების  1 სპეციალისტი.   

 1 ბიბლიოთეკარი 

 4 უსაფრთხოების სპეციალისტი 

 კოლეჯის 1კონსულტანტი  

 
 2017 წელს  2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 

 15 ერთეული 13 ერთეული 13 ერთეული 10 ერთეული 

N გვარი და სახელი გვარი და სახელი გვარი და სახელი გვარი და სახელი 

1 სუხიშვილი ეკატერინე სუხიშვილი რუსუდან რუსუდან სუხიშვილი ქეთევან საური - ბიბლიოთეკარი 

2 დვალი ნინო დვალი ნინო დვალი ნინო მერაბ კაბულაშვილი - 

უსაფრთხოების სპეციალისტი 

3 ყაზაროვი ნინო ყაზაროვი ნინო ყაზაროვი ნინო ნაზი პაპაშვილი - უსაფრთხოების 

სპეციალისტი 

4 მახნიაშვილი ნინო კორინთელი მაია კორინთელი მაია გივი თინიკაშვილი - 

უსაფრთხოების სპეციალისტი 

5 ბუხრაძე ეკატერინე ბუხრაძე ეკატერინე ბუხრაძე ეკატერინე ფატიმა ფარნიაშვილი - 

ინკლუზიური პროფესიული 

განათლების სპეციალისტი 

6 ბალახაშვილი ივანე ბალახაშვილი ივანე ქოთოლაშვილი ანა ზაქარია გინტური - პროფესიული 

განათლების მასწავლებელი 

7 ქოთოლაშვილი ანა ქოთოლაშვილი ანა ნოზაძე ჯემალ მარიამ ჯოხაძე - პროფესიული 

განათლების მასწავლებელი 

8 ნოზაძე ჯემალ ნოზაძე ჯემალ ეგნატაშვილი მარინე თამარ ელიკაშვილი - პროფესიული 

განათლების მასწავლებელი 

9 ეგნატაშვილი მარინე ეგნატაშვილი მარინე ეგნატაშვილი თამარ ვლადიმერ იაცკო - დარაჯი 

10 ეგნატაშვილი თამარ ეგნატაშვილი თამარ ნოზაძე ჯემალ სოფიო სუხიშვილი - 

კონსულტანტი იურიდიულ 

საკითხებში 

11 ნინო მახნიაშვილი ნინო მიხანაშვილი ლომიძე იოსებ  

12 ნინო მიხანაშვილი ნოზაძე ჯემალ ბალახაშვილი ივანე  

13 ნოზაძე ჯემალ ლომიძე იოსებ დავით განჯელაშვილი  

14 ლომიძე იოსებ    

15 სუხიშვილი რუსუდან    

 

 

 პროფესიულ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მაჩვენებელი; 

 

2020 წელი 

ხარისხის მენეჯერის მიერ ხორციელდებოდა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან პერიოდული შეხვედრები შეფასების 

ინსტრუმენტების შემუშავებასთან დაკავშირებით. კერძო კოლეჯების ინიციატივით შედგა დარგიბრივი ჯგუფები რომელშიც აქტიურად 

მონაწილეობდნენ კოლეჯის მასწავლებლები. ჯგუფებმა შეიმუშავეს შეფასების ინსტრუმენტების ბანკი. 

შეხვედრის  სქრინები:2020,14.12;2020.04.12;2020.27.11;2020.21.11;2020.18.11;2020.16.11;202014.11;2020.13.11;2020.06.11; 

2020.04.11;;2020.30.10;2020.27.10;2020.28.10;2020.21.10;2020.20.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 პერსონალის პროფესიული განვითარების შესახებ ინფორმაცია; 

 

2020 წელი 

ორგანიზატორი დაგეგმილი ღინისძიება 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და 

გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში 

ცვლილებები ავტორიზაციის დებულებაში, ავტორიზაციის ახალი 

სტანდარტები. 

სკკ ასოციაცია 2020 წელს საქმისწარმოება გადავიდა ელექტრონულ სისტემაზე-

eflow_ზე. აღნიშნულ პლათფორმაზე გადასვლის 

უზრუნველსაყოფად გადამზადდა საქმის წარმოების მენეჯერი. 

 

 

 

 

 პროგრამების განხორციელებისთვის საჭირო რესურსების შესახებ ინფორმაცია(აღჭურვილობები, სასწავლო რესურსები, 

სახელმძღვანელოები);   

 

 

სასწავლო პროცესის ორგანიზებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; 

 

 სასწავლო წლის დაწყების წინ მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისმიხედვით დგება სასწავლო გეგმა 

სადაც გაწერილია ყველა მოდულის დაწყება დამთავრებაწინაპირობების დაცვით. დგება კვირეული დატვირთვა როგორც 

პროფესიული სტუდენტისასევე პროფესიული საგანმანათლებლო მასწავლებლისთვის რის მიხედვითაც დგება 

სასწავლოცხრილი რომელიც გონივრულ ვადებში ხელმისაწვდომია პროფესიული სტუდენტებისთვის დაპროფესიული 

მასწავლებლებისათვის. ყველა სასწავლო გარემო ეწყობა მოთხოვნებისა დარეგულაციებისგათვალისწინებით. 

 სასწავლო გაემო a,b c ოთახები  უზრუნველყოფილია სასწავლოინვენტარით. 

  ცხრილის მიხედვით ყოველ დღე ხორციელდება მონიტორინგი როგორცპროფესიული სტუდენტების ასევე პროფესიული 

განათლების მასწავლებლის.  

 სასწავლოწლის დასაწყისში ტარდებაშეხვედრები პროფესიულ სტუდენტებთან და მათთვისხელმისაწვდომი ხდება ყველა 

სიახლე, სასწავლო პროცესი, მათი შეფასების მექანიზმები იციანთუ რა შემთხვევაში შეუძლიათ მიმართონ სასწავლო 

პროცესის მენეჯერს. 

 უარყოფითიშეფასების შემთხვევაში ეცნობათ რა  ვადებში და როგორ შეუძლიათ გაასაჩივრონ მიღებული შეფასება . 

 

 

 

პროფესიული სტუდენტების და პროფესიული განათლების მასწავლებლების თანაფარდობა 

 

 ფარმაცია (სააფთიაქო) 

პროფესიული 

პროგრამა 

საექთნო განათლება 

პროფესიული 

პროგრამა 

ვეტერინარია 

პროფესიული 

პროგრამა 

პრაქტიკოსი ექთანის 

პროფესიული პროგრამა 

პროფესიული სტუდენტი 70 49 28 19 

პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

19 17 19 19 

ინსტრუქტორები 3 10 3  

 

 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები 

 

2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 

ფარმაცევტის ტანაშემწის 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამა 

ფარმაცევტის ტანაშემწის 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამა 

ფარმაცევტის თანაშემწის 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამა 

პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიული 

პროგრამა 

ექთნის თანაშემწეს 

პროფესიული პროგრამა 

ექთნის თანაშემწეს 

პროფესიული პროგრამა 

ექთნის თანაშემწეს 

პროფესიული პროგრამა 

საექთნო განათლება პროფესიული 

პროგრამა 

ბუღალტრის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

პროგრამა 

პრაქტიკოსი ექთნის 

პროფესიული პროგრამა 

პრაქტიკოსი ექთნის 

პროფესიული პროგრამა 

ფარმაცია სააფთიაქო პროფესიული 

პროგრამა 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

 საექთნო განათლება 

პროფესიული პროგრამა 

ვეტერინარია პროფესიული 

პროგრამა 



პროგრამა 

  ფარმაცია სააფთიაქო 

პროფესიული პროგრამა 

 

  ვეტერინარია პროფესიული 

პროგრამა 

 

 

 

პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა პროგრამების მიხედვით 

ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიული 

პროგრამა 

საექთნო განათლება 

პროფესიული პროგრამა 

ვეტერინარია 

პროფესიული 

პროგრამა 

პრაქტიკოსი ექთანი 

პროფესიული პროგრამა

 მოდულური 

პროფესიული პროგრამა მე5საფეხური 

 2019 წელი 

33  24 13 19 

 2020 წელი 

70  49 28 19 

 

 

 პრაქტიკის ობიექტებთან 

                                               დადებული მემორანდუმებისა და ხელშეკრულებების  დინამიკა 

2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 

შპს გორიფარმი შპს გორიფარმი შპს ნიშა სს გეფა 

შპს იმედი და მარიამი შპს იმედი და მარიამი შიდა ქართლის ვეტერინართა 

რეგიონულიასოციაცია 

შპს აღმოსავლეთ 

ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის 

ცენტრი 

სს იავნანა სს იავნანა სსიპ საქართველოს 

სოფლისმეურნეობის 

სამინისტროსლაბორატორია 

თბილისის 

ფსიქიატრიული 

კლინიკა 

შპს ევრორეგიონული 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

შპსევრორეგიონულისასწავლო 

უნივერსიტეტი 

შპს გორი  

ა(ა)იპ

 ,,საქველმოქმედოფონდი

საქართველოსკარიტასი“ 

შპს გორმედი ვეტერინალური კლინიკა მარკო 

ი/მირმა მთიულიშვილი 

 

 სააფთიაქო ქსელი ბარბარე ვეტ.აფთიაქი ი/მ მევლუდ კაპანაძე  

 შპს პსპ ფარმი აიპ გორის 

მუნიციპალიტეტისსპეციალური 

სერვისების მიწოდებისსააგენტო 

 

 სს ქართული კრედიტი ს.ს.ი.პ გორის გიორგი 

აბრამისვილისსახელობის 

საქართველოს 

თავდაცვისსამინისტროს 

სამხედრო ჰოსპიტალი 

 

  შპს ალტა სოფთვეალრი  

  შპს გორიფარმი  

  შპს იმედი და მარიამი  

  სს იავნანა  

  შპს გორმედი  

  სააფთიაქო ქსელი ბარბარე  

  შპს პსპ ფარმი  

  სს ქართული კრედიტი  



    

    

 

 

 

 

 პროფესიული პროგრამებისათვის შეძენილი წიგნების დინამიკა 

2017  წელი 

წიგნები რაოდენობა 

სასწავლო ლიტერატურა 155 

სერიული გამოცემები 13 

2018  წელი 

წიგნები რაოდენობა 

სასწავლო ლიტერატურა 6 

სერიული გამოცემები 12 

2019 წელი 

წიგნები რაოდენობა 

სასწავლო ლიტერატურა 287 

სერიული გამოცემები 6 

2020 წელი 

წიგნები რაოდენობა 

სასწავლო ლიტერატურა 8 

სერიული გამოცემები 2 

 

 

 

დანართი 1 

 

N დასახელება რაოდენობა 

შენიშვნა 

(საჭიროებისამებრ მიუთითეთ 

სტატუსი, მფლობელობის/საკუთრების 

ფორმა. სპეციფიკაცია და სხვა) 

1.  ამწოვიკარადა 1 მფლობელობის უფლებით 

2.  ნიჟარაონკანით 1 მფლობელობის უფლებით 

3.  სპირტქურა 5 მფლობელობის უფლებით 

4.  სინჯარა (20-25 მლ-იანი) 10 მფლობელობის უფლებით 

5.  სინჯარისშტატივი 1 მფლობელობის უფლებით 

6.  სინჯარისდამჭერი 1 მფლობელობის უფლებით 

7.  კონუსურიკოლბა (200 მლ-იანი) 5 მფლობელობის უფლებით 

8.  საზომიკოლბა 2 მფლობელობის უფლებით 

9.  ბიურეტი 1 მფლობელობის უფლებით 

10.  ბიურეტისდამჭერი 1 მფლობელობის უფლებით 

11.  მინისპიპეტი 2 მფლობელობის უფლებით 

12.  პიპეტისდოზატორი 1 მფლობელობის უფლებით 

13.  პასტერისპიპეტი 5 მფლობელობის უფლებით 

14.  უნივერსალურიინდიკატორი 1 მფლობელობის უფლებით 

15.  ძაბრი 2 მფლობელობის უფლებით 

16.  ქიმიურიჭიქა 3 მფლობელობის უფლებით 

17.  მენზურა 1 მფლობელობის უფლებით 

18.  არეომეტრებისნაკრები 1 მფლობელობის უფლებით 

19.  დიდიზომისსინჯარა (50 მლ-იანი) გაზგამტარით 3 მფლობელობის უფლებით 

20.  ფაიფურისჯამი 1 მფლობელობის უფლებით 

21.  ელექტროსასწორი 1 მფლობელობის უფლებით 

22.  pH-მეტრი 1 მფლობელობის უფლებით 

23.  ნევროლოგიური რეფლექსის გამომწვევი/ 2 მფლობელობის უფლებით 



საპერკუსიო ჩაქუჩი, 7.1 x 2.6 x 0.2 ინჩი ; 0.3 უნცია 

(18.034 x 6.604 x 0.508 სმ ; 8.50486 გრ) 

24.  სტეტოსკოპი - 1 გირვანქა (0.45 კგ) 2 მფლობელობის უფლებით 

25.  ღორის საფიქსაციო. უჟანგავი ფოლადის მილის 

სიგრძე ≥64.5 სმ. 
2 

მფლობელობის უფლებით 

26.  უჟანგავი ფოლადის, ბუღის დასაჭერი 

მოწყობილობა, flexible/ L 7.5"/  
2 

მფლობელობის უფლებით 

27.  ბუღის ცხვირის რგოლი 3.5 ინჩი (8.89 სმ) 10 მფლობელობის უფლებით 

28.  ბუღის ცხვირის რგოლის მომრგები, ჩამკეტი 

ხელსაწყო (3.5 ინჩიანი (8.89 სმ) რგოლის 

შესაფერისი) 

10 

მფლობელობის უფლებით 

29.   უჟანგავი ფოლადის საკასტრაციო მაშა 32 სმ 

(მომჭერი, დამჭეჭყავი, მჭრელი) 
2 

მფლობელობის უფლებით 

30.   საკასტრაციო მაშის ზომა 48 სმ. (დიდი მომჭერი 

განკუთვნილია, სათესლე სადინრიდან სისხლდენის 

თავიდან ასარიდებლად ) 

2 

მფლობელობის უფლებით 

31.     სტანდარტული საოპერაციო მაკრატლები, BL/BL - 

სწორი, Bl/Bl, 6 1/2", 16 სმ. (ფოლადი). 
3 

მფლობელობის უფლებით 

32.  ქირურგიული მაკრატელი  S/S 5.5 ინჩი (13.97 სმ).  

ფოლადი 
3 

მფლობელობის უფლებით 

33.  ქირურგიული მაკრატელი S/B 5.5-ინჩი (13.97 სმ). 

ფოლადი 
3 

მფლობელობის უფლებით 

34.  თითბერის სახელურიანი ქირურგიული მაკრატელი 

14 სმ (pointed/pointed). ფოლადის პირით 
3 

მფლობელობის უფლებით 

35.  ქირურგიული ნემსდამჭერი 17 სმ. ფოლადი 3 მფლობელობის უფლებით 

36.  ქირურგიული ნემსდამჭერი  16 სმ. ფოლადი 4 მფლობელობის უფლებით 

37.  ქირურგიული ნემსდამჭერი  20 სმ. ფოლადი 4 მფლობელობის უფლებით 

38.    ქირურგიული ნაკერის გასაკეთებელი, 

ქირურგიული მოღუნული 1/2 ნემსი, მჭრელი 

გვერდებით, ნემსის ზომა: 1 

20 

მფლობელობის უფლებით 

39.  სისხლძარღვთა დამჭერი პინცეტი 20 სმ/ ფოლადი 4 მფლობელობის უფლებით 

40.  სისხლძარღვთა დამჭერი პინცეტი 16 სმ/ ფოლადი 4 მფლობელობის უფლებით 

41.  სისხლძარღვთა დამჭერი პინცეტი 13 სმ/ ფოლადი 4 მფლობელობის უფლებით 

42.  ქირურგიული პინცეტი 30 სმ/ ფოლადი 4 მფლობელობის უფლებით 

43.  ქირურგიული სკალპელი #10 მჭრელი პირი 

(სახელურის ზომა 3) 
3 

მფლობელობის უფლებით 

44.  ქირურგიული სკალპელი, (სახელურის ზომა 3) 3 მფლობელობის უფლებით 

45.  ქირურგიული სკალპელის დანის პირი 15 სმ 5 მფლობელობის უფლებით 

46.  ქირურგიული სკალპელის დანის პირი 20 სმ 5 მფლობელობის უფლებით 

47.  ქირურგიული სკალპელის დანის პირი 25 სმ 5 მფლობელობის უფლებით 

48.  ძირითადი ქირურგიული ინსტრუმენტების მცირე 

კომპლექტი ( მათ შორის: 2 სწორთავიანი 

ლიგატურები, სისხლძრღვებისთვის; 1 

მოღუნულთავიანი ლიგატურები; 1 მაკრატელი; 1 #3 

სკალპელის დანის პირის ტარი; 2 სკალპელის დანის 

პირის ტარი; 2 ქირურგიული ნაკრები; 1 პინცეტები; 

1 ნემსების კომპლექტი.) 

2 

მფლობელობის უფლებით 

49.  ქირურგიული ოფთალმოლოგიური 

ინსტრუმენტების ძირითადი კომპლექტიs (მათ 

შორის: 1 Castroviejo მიკრო მაკრატელი 3,5" სწორი; 1 

Barraquer სწორი ნემსდამჭერი, ჩამკეტვის გარეშე; 1 

mcpherson მიკრო ქსოვილების პინცეტი 1x2 კბილი 

3/5"; 1 Bishop harmon მიკრო დაკბილული პინცეტი 

3,5"; 1 Westcott tenotomy ბლაგვწვერიანი მაკრატელი, 

სტანდარტული მოღუნულთავიანი მჭრელი დანის 

პირით; 1 თვითჩამკეტი პინცეტი; 1 Girang 

corneoscleral tissue 1x2 დაკბილული პინცეტი ; 1 

მრგვალი სკალპელის სახელური #3; 1 Ribbon ტიპის 

დიდი თითის გასაყრელებიანი მაკრატელი, სწორი; 1 

Jaffe ტიპის ტალღოვანთავიანი პინცეტი 6 მმ ; 1 

Barraquer  მავთულის თვალის გამღები, მყარი 15 მმ). 

1 

მფლობელობის უფლებით 



50.  პატარა ცხოველებისათვის გინეკოლოგიური 

ინსტრუმენტების კომპლექტი (killian ვაგინალური 

სარკე 3.5",  ჭრილობის გამაფართოვებელი 20 სმ/ 

თავი 10 მმ; crile იარის გამაფართოვებელი 11.5 სმ, 

middeldorpf იარის გამაფართოვებელი 14x10 მმ/ 21.5 

სმ, masson ნემსდამჭერი 27.0 სმ.) 

2 

მფლობელობის უფლებით 

51.  უჟანგავი ფოლადის, თასი,  ზომა:  30 სმ 3 მფლობელობის უფლებით 

52.  უჟანგავი ფოლადის, თასი,  ზომა:  20 სმ 2 მფლობელობის უფლებით 

53.  უჟანგავი ფოლადის თასი, სახურავით, 30X40 2 მფლობელობის უფლებით 

54.  ძაღლის ყურის საკუპირებელი მომჭერი ყალიბი 

(ხუთივე ზომის ყალიბი:  ბოსტონტერიერი, 

ბოქსიორი, შნაუცერი, დობერმანი, დოგი) 

4 

მფლობელობის უფლებით 

55.  ცურთითების კათეტერი 2.5 მმ x 9 სმ 2 მფლობელობის უფლებით 

56.  ცურთითების გამოსაფხეკი ლანცეტი-  12 სმ 2 მფლობელობის უფლებით 

57.  ცურთითის გამაფართოვებელი კათეტერი 2 1/2"  2 მფლობელობის უფლებით 

58.  ბასრი, გამოსაბმელიანი, კაუჭი 8 სმ 2 მფლობელობის უფლებით 

59.  ბასრი, გამოსაბმელიანი, კაუჭი 6.5 სმ 2 მფლობელობის უფლებით 

60.  კაუჭი (ხბო) 2 მფლობელობის უფლებით 

61.  უჟანგავი ფოლადის სამშობიარო ჯაჭვი 50 სმ 2 მფლობელობის უფლებით 

62.  სამშობიარო ჯაჭვის სახელური  2 მფლობელობის უფლებით 

63.  უჟანგავი ფოლადის სამშობიარო ჯაჭვი 150 სმ 2 მფლობელობის უფლებით 

64.  ხბოს გამომწევი. დამზადებული არამაგნიტური 

უჟანგავი ფოლადისანან, რბილი აბრეშუმის თოკით. 

მეტალის სიგრძე 180 სანტიმეტრი. 

1 

მფლობელობის უფლებით 

65.  დიდი ცხოველების ვაგინალური სარკე 35 სმ/13.5"  2 მფლობელობის უფლებით 

66.  ტროაკარი  9 სმ. 12 სმ. 15 სმ.(დიდი, საშუალო და 

პატარა ზომის) 
3 

მფლობელობის უფლებით 

67.  ჩლიქის მაშა 15 ინჩი (38.1 სმ). 2 მფლობელობის უფლებით 

68.  მსხ. რქ. პირუტყვის ჩლიქის ქლიბი ,ზომა: 37 სმ - 14"  2 მფლობელობის უფლებით 

69.  ჩლიქის დანა 21 სმ 3 მფლობელობის უფლებით 

70.  საშარდე ორგანოების კათეტერის კომპლექტი, ზომა:: 

6Ft/8Ft/10Ft/12Ft/14Ft/16Ft/18Ft/20Ft/22Ft/24Ft (1.8 მ, 

2.4 მ, 3 მ, 3.6 მ, 4.2 მ, 4.8 მ, 5.4 მ, 6 მ). 

2 

მფლობელობის უფლებით 

71.  არაკონტაქტური სავეტერინარო (ინფრაწითელი) 

თერმომეტრი. გაზომვის დიაპაზონი-32-42°c; 

გაზომვის დისტანცია-5-15 სმ. 

2 

მფლობელობის უფლებით 

72.  ავტომატური რეგულირებადი შპრიცები 

ვეტერინარული გამოყენებისათვის. გამოიყენება 

ზეთოვან და წალზე დამზადებული მედიკამენტების 

მისაღებად დოზირება 0.2 და 2.0 მლ. 

4 

მფლობელობის უფლებით 

73.  ბოლუსის/ტაბლეტის ჩასაყლაპებელი/PVC მილი. 

7/8" შიდა დიამეტრით 
3 

მფლობელობის უფლებით 

74.  საკვები შპრიცი 19 სმ. 3 მფლობელობის უფლებით 

75.  ცვლადი ნემსი ავტომატური შპრიციებისთვის 

(კომპლექტი) G20 
3 

მფლობელობის უფლებით 

76.  უჟანგავი ფოლადის 8"x4"x2" ქირურგიული 

ინსტრუმენტების შესანახი ყუთი. 
4 

მფლობელობის უფლებით 

77.  ცხოველის თმოვანი საფრველის საპარსი, საჭრელი 

(დატენვადი ელემენტით, AC ენერგია, AC100V-240V, 

50/60Hz). 

1 

მფლობელობის უფლებით 

78.  შრალი ჰაერის სტერილიზატორი (ტემპერატურის 

კონტროლი-RT+10°C-300°C; დაგეგმილი-1-9999 

წუთი; ელექტროენერგიის მიწოდება- 220V 50Hz / 

110V 60Hz) 

1 

მფლობელობის უფლებით 

79.  რქების საკუპირებო ელექტრო მოწყობილობა (5/8" 

შიდა დიამეტრი) 
1 

მფლობელობის უფლებით 

80.  მსხ. რქ. პირუტყვის და ღორის განაზომებით 

ცოცხალი წონის დასადგენი სანტიმეტრი (250 სმ 

სიგრძის) 

3 

მფლობელობის უფლებით 

81.  ძროხისთვის მაგნიტის ჩასაყლაპებელი 

მოწყობილობა 18"x7 / 16" 
2 

მფლობელობის უფლებით 



82.  წამზომი 2 მფლობელობის უფლებით 

83.  კალიფორნია მასტიტის ტესტის დაფა 3 მფლობელობის უფლებით 

84.  სისხლის წნევის საზომი ინსტრუმენტი  (23.2 სმ x 

15.5 სმ) 
2 

მფლობელობის უფლებით 

85.  15 ლიტრიანი სადეზინფექციო ავზები 1 მფლობელობის უფლებით 

86.  სამედიცინო ნარჩენების კონტეინერი (3 ლიტრი) 2 მფლობელობის უფლებით 

87.  10 ლიტრიანი პლასტიკატის კასრი 2 მფლობელობის უფლებით 

88.  15-20ლ ხელის შესაწამლი აპარატი 2 მფლობელობის უფლებით 

89.  ორლინზიანი მიკროსკოპი . Infinity ოპტიკური 

სისტემა. ჩამონტაჟებული განათების სისტემა, 

6V/20W ჰალოგენის ნათურა ან  0.5W LED. ცვლადი 

ფოკუსირება, მაღალმგრძნობიარე: 2.5µm. 30º 

დახრილი ბინოკულარული მილი. . გუგებსშორისი 

მანძილის რეგულირებადი დიაპაზონი: 48 – 75 მმ 

ხედვის წერტილის კორექტორი: 377.8 – 427.7 მმ 

1 

მფლობელობის უფლებით 

90.  ციფრული PH მეტრი რძისთვის. საზომი სპექტრი: 

0.00-14.00 PH. ავტომატური ტემპერატურის 

მარეგულირებელი:0—80°C. ელემენტი: 3 *1.5 V(AG-

13) 

1 

მფლობელობის უფლებით 

91.  ციფრული სასწორი (წამლის). 66 lbs/30 კგ. ზომები 

13-1/2 in x 9-1/2 in. 
1 

მფლობელობის უფლებით 

92.  მეტალოდეტექტორიDG-145 "starvet" 1 მფლობელობის უფლებით 

93.  ბრეზენტიანცელოფნისაფსკი 1 მფლობელობის უფლებით 

94.  სასაწყობოსასწორი 1 მფლობელობის უფლებით 

95.  ფოცხი 1 მფლობელობის უფლებით 

96.  თვითმცლელიძარა 1 მფლობელობის უფლებით 

97.  საკვებისაშუალებები 1 მფლობელობის უფლებით 

98.  დამქუცმაცებელი(უხეშისაკვების–თივის/ნამ-

ჯის/ჩალის საჭრელი) 
1 

მფლობელობის უფლებით 

99.  მარცვლეულისწისქვილი, გრანულატორი 1 მფლობელობის უფლებით 

100.  დოზატორი 1 მფლობელობის უფლებით 

101.  შემრევი 1 მფლობელობის უფლებით 

102.  საკვებისჩასაორთქლი (ჩასათუთქი) დანადგარი, 1 მფლობელობის უფლებით 

103.  ცხოველებისელექტროსარეკიმოწყობილობა. 1 მფლობელობის უფლებით 

104.  მექანიკურიანელექტროსაკვებდამრიგებელი, 1 მფლობელობის უფლებით 

105.  ინდივიდუალურიდა/ანჯგუფურისაკვებური 1 მფლობელობის უფლებით 

106.  მათარაანვედროსაწოვარათი 1 მფლობელობის უფლებით 

107.  ფიწალი 1 მფლობელობის უფლებით 

108.  საზიდარი 1 მფლობელობის უფლებით 

109.  ვედრო 1 მფლობელობის უფლებით 

110.  ტომარა 1 მფლობელობის უფლებით 

111.  ნიჩაბი 1 მფლობელობის უფლებით 

112.  ფიწალი 1 მფლობელობის უფლებით 

113.  ცოცხი 1 მფლობელობის უფლებით 

114.  ჩამჩა 1 მფლობელობის უფლებით 

115.  კალკულატორი 1 მფლობელობის უფლებით 

116.  გადასატანიფარი 1 მფლობელობის უფლებით 

117.  ვეტერინარულიოთახი 1 მფლობელობის უფლებით 

118.  თერმომეტრი 5 მფლობელობის უფლებით 

119.  ფონეიდოსკოპი 2 მფლობელობის უფლებით 

120.  ტროაკარი 1 მფლობელობის უფლებით 

121.  საფიქსაციომაშა 1 მფლობელობის უფლებით 

122.  ჩლიქებისდასამუშავებელიდანა 1 მფლობელობის უფლებით 

123.  საფიქსაციოდაზგა 1 მფლობელობის უფლებით 

124.  მასტიტისსადიაგნოსტიკოფირფიტები 1 მფლობელობის უფლებით 

125.  ცხვირისმაშა 2 მფლობელობის უფლებით 
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 ავტორი წიგნის დასახელება 

1 გვანცელაძე ვ. კალანდარიშვილი. გ. შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა და თერაპია 

2 ადამია.ს. ქიმია 

3 ავტ.ჯგ. ბოტანიკა 

4 გიორგაძე. პ. ბოტანიკა 

5 ავტ.ჯგ. ბოტანიკა 

6 გიგოლაევა.ნ. სამედ.ლათინური ენა 

7 ერისთავი.ა. ფარმაკოგნოზია 

8 ღუდუშაური სააფთიაქო წამალთა ტექნოლოგია 

9 მონიავა სააფთიაქო წამალთა ტექნოლოგია 

12 მონიავა სააფთიაქო წამალთა ტექნოლოგია 

13 ნათიძე პრაქტ.მიკრობიოლოგია 

14 ჭუმბურიძე ფარმაცევტული ქიმია 

15 გრძელიშვილი სამედიცინო და ფარმაცევტული საქონელმცოდნეობა 

17 ერიაშვილი.ვ. სოციალური ფარმაცია 

21  ფარმაცევტული საქმიანობის საფუძვლები 

22 კიკნაძე ანალიზ.ქიმია 

23 ფირცხალავა ზოგადი და არაორგ. ქიმია 

24 რუხაძე ჰისტოლოგია 

25 კოშორიძე პრაქტიკული ბიოქიმია 

26 კოშორიძე  ზოგადი ბიოქიმია 

27 გოცირიძე მეცხოველეობის საფუძვლები 

28 კოჩალიძე.ა, სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა დაავადებები 

29  ფერმერის წიგნი 

30 აბაშიძე ფერმერის წიგნი 

31 ალექსიძე ბიოქიმია 

32 არზიანი სამედიცინო  ქიმია 

33 სუმბაძე.ნ. ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 

34 ბ.ლივეხუდი ადამიანის ცხოვრების გზა 

35 ალან პიზი სხეულის მოძრაობის ენა 

36 მაყაშვილი ბოტანიკური ლექსიკონი 

37 დიასამიძე ზოგადი გენეტიკა 

38 თუმანიშვილი ციტოლოგია 

39  პირველადი გადაუდებელი დახმარება 

40 ჭუმბურიძე ფარმაცევტული ქიმია 

41 ჭუმბურიძე ფარმაცევტული ქიმია 

42 თურმანაული კლინიკური ფარმაკოლოგია 

43 თურმანაული სამედიცინო ბაზისური ფარმაკოლოგია 

44 ერისთავი ფარმაკოგნოზია 

45 ხარკევიჩი ფარმაკოლოგია 

46 ჟორჟოლიანი სამედიცინო ეკოლოგია 

47 ხარძეიშვილი.ო. ზოგადი პათოლოგიური ანატომია 

48 ყიფიანი. ვ. ზოგადი პათოფიზიოლოგია 

50 ყიფიანი. ვ. ორგანოების და სისტემების  პათოფიზიოლოგია 

53 ბურკაძე. გ. ტურაშვილი.გ. ორგანოთა სისტემების პათოლოგია 

54 ბურკაძე. გ. ტურაშვილი.გ. ზოგადი პათოლოგიის საფუძვლები 

55 შაქარაშვილი.მ. ზოგადი პათოფიზიოლოგია 

57 რიკლეფსი. რ. ეკოლოგია 

59 ელიავა. ი. ეკოლოგიის საფუძვლები 

60 სანიკიძე.თ. სამედიცინო ფიზიკა 

61 კოვზანაძე თანამედროვე საბანკო საქმე 

62 naneiSvili ქცევის ფსიქოფიზიოლოგია 

63 ნანეიშვილი ქცევის ფსიქოფიზიოლოგია 

64 ნანეიშვილი ქცევის ფსიქოფიზიოლოგია 



65  ხალხური სამკურნალო რეცეპტურის კარაბადუნი 

66  სამაგიდო წიგნი ექიმებისთვის 

67  სამაგიდო წიგნი ექიმებისთვის 

68  სამაგიდო წიგნი ექიმებისთვის 

69  ოჯახური და სექსუალური ძალადობა 

81 ალაშვილი ჰომეოპათია 

82 ქვათაძე სამკურნა;ლო და საკვები მცენარეების ენციკლოპედია 

83 გაგნიძე ადგილობრივი ფლორა 

84 მახარაძე.ვლ ფარმაციის ორგანიზაცია 

86 თურმანაული ძირითადი სამკურნალო და ადიუვანსული საშ. 

88  კლინიკურ ფარმაკოლოგიური ცნობარი 

90  ფარმაკოლოგიის საიდუმლოება 

91 ბაკურაძე წმლის სამრეწვ. ტექნოლოგია 

92 არაბული.მ. ზოგადი ჰისტოლოგია და ... 

117 კანკია.მ. პილორულ ჰელიკობაქტერია 

138 Синельников.р. Анатомии человека 

140 კაციტაძე ად.ანატომია 

141 მესხიშვილი სახ. ზოგადი ქირურგია 

142 მესხიშვილი სახ. კერძო ქირურგია 

143 გრიგოლია ზოგადი ქირურგია 

144 გრიგოლია ქირურგიული დაავადებები 

145 კუზინი ქირურგიული დაავადებები 

146 თვალაძე ად. ანატომია 

147  ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის ატლასი 

148 კვაჭაძე ად. ფიზიოლოგია 

150 თურმანაული ფარმაკოლოგია 

151 ხარკევიჩი ფარმაკოლოგია 

152  ჭუმბურიძე ფარმაც. ქიმიის ლაბორატ. 

153 მგელაძე სამედიც. ცნობარი 

163  ბიოლოგ. და სამედიც ტერმ. ლექსიკონი 

164 ბაკურიძე წამალთა ტექნოლოგია 

165  დიდი ექვთიმე 

166 პავლიაშვილი საქ. ისტორიის ქრონოლოგია 

167  თამარ მეფე 

168 აბაშიძე საქ. და ქართველები 

169 რაზმაძე მეჯვრისხევის ისტორია 

170  ქრესტომათიულიმკრიტიკა 

171 მეძმარიაშვილი ევროპის ქვეყნების ...ისტორია 

172 ვაჩნაძე საქ.ისტორია 

173 მუსხელიშვილი საქ.ისტორია 

174 გეგეჭკორი ბუნება შემოქმედია 

175 მ.მუხიგული დიდი საოჯახო სამედიცინო ენციკლოპედია 

176 დიდმანიძე სამედიცინო ბიოლოგია 

183 მამულაშვილი ბიოეთიკა 

186 იოსელიანი ზოგადი ნეიროფიზიოლოგია 

193 თურმანაული სამედ. ფარმაკოლოგია 

198 თურმანაული  ფარმაკოლოგია 

201 თოიძე ტოპოგრაფ. ანატომია 

202 ტატიშვილი შინ. სნეულ. დიაგნოსტ 

203  ნარკომანია,აივ-შიდსი 

210 ადეიშვილი ტოქსიკოლოგიური ქიმია 

213 არაბული ზოგადი ჰისტოლოგია 

223 ჩიქოვანი იმუნოლოგია 

224  უნივერსალ. სამედ. ენციკლოპედია 

225 შაქარაშვილი ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია 

228 ბაკურიძე წამალთა ტექნოლოგია 

229 ზარქუა ფარმაცევტ. მარკეტინგია საფუძვლ. 

231 გერზმავა საზ. ჯანდაცვა და მენეჯმ. 

235 არზიანი ორგან. ქიმიის პრაქტ 

236 ყიფიანი პათოლოგია 



237 ვეფხვაძე პრევენც. მრდიცინა 

238 გუგავა ბოტანიკა 

242 გუგავა სამკ.მცენარეები 

243 გოგიჩაძე სამედ. მიკრობიოლოგია 

246 ნათიძე პრაქტ. მიკრობიოლოგ 

247 რიკლეფსი ეკოლოგია 

248 თურმანაული სასწრაფო და გადაუდ სამედ. დახმ. 

249 თურმანაული ფიტო-ფარმაკოთერაპია 

251  ქალი მუდამ ჯანმრთელი და ახალგაზრდა 

253 სკლიარევსკი სამკ.მცენარ. 

255 ხიდაშელი საქ. ტყის სამკ.მც. 

256 ფანასკერტელი სამკ.წიგნი 

258 ბაგრატიონი იადიგარ დაუდი 

260  ცნობარი ვიდალი 

261 ბარდენი კარიტასი 

262 ბაბაკიშვილი ეპიდემიოლოგია 

263 მაკარიძე ცხოველთა და ფრინველთა...ატლასი 

264 ქვაჭრელიშვილი ზოგიერთი შინაური ცხიველი 

265 გოდერძიშვილი სავეტერინარო პროტოზოოლოგია 

266  სავეტერინარო ჰელმინტოლოგია 

267 მაკარიძე სავეტერინარო ტოქსიკოლოგია 

268 რამიშვილი შინაურ ცხოვ. ანატომია 

269 თვალიაშვილი ზოგ. ვეტერინ ქირურგია 

270 ნათიძე კერძო სავეტერ. მიკრობიოლოგია 

271 ბურჭულაძე ზოგადი ვეტერინარული ქირურგია 

272 ყურაშვილი ვეტერინარია 

273 შათირიშვილი ბიოლოგია 

274 ხელაია ცხოველების დაკვლის ორგანიზაცია 

275 ჭკუასელი ცხოველთა კვება 

277 რუხაძე ჰისტოლოგია 

278 ლაფერაშვილი სურსათის უვნებლობა 

279 კემპბელი ბიოლოგია 

280 რიკგსი ეკოლოგია 

281 გოგიაშვილი მოლარე-ოპერატორის სახელმძღვანელო 

282  პროფესიების საერთაშორისო კლასიფიკატორი 

283 გოგოლი ფერმერის სახელმძღვანელო 

284 ჟორდანია ზოოტოქსიკოლოგია 

285  English for nursing 1 

287  მეწარმეობა-მასწავლებლის გზამკვლევი 



 


