შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის
სასწავლო უნივერსიტეტი

ავტობიოგრაფია

(CV)
1.პერსონალური მონაცემები:
სახელი
გვარი
დაბადების წელი, თვე
და რიცხვი
სქესი
დაბადების ადგილი,
ქვეყანა
საცხოვრებელი
მისამართი
პირადი ნომერი
ID ბარათის ნომერი
დაკავებული
თანამდეობა
საკონტაქტო
ტელეფონი
ელექტრონული ფოსტა

შაქარაშვილი
მარინე
06.10.1951
ქალი
საქართველო; ქ. თბილისი
ქ. თბილისი; კოსტავას # 63 ბ.15

მოწვეული პედაგოგი
593-34-80-07
m.shakarashvili@mail.ru

2. განათლება:
ჩარიცხვის და
დამთავრების წლები
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
უმაღლესის დიპლომი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.
სამკურნალო საქმე 1968-1975წ
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.
თერაპევტი, 1975-1976

3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:

დაცვის წელი და ხარისხი
2002 წ. მედიცინის
მეცნიერებათა დოქტორი;

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი; შინაგანი სნეულებანი;
დისერტაციის თემა: ჰიპერბარული ოქსიგენაცია თორმეტგოჯა
ნაწლავის წყლულოვანი დაავადების მკურნალობის
კომპლნქსში.

აკადემიური დოქტორი
მაგისტრი
აკადემიური/სამეცნიერო
ხარისხი

დოქტორანტი
4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი
26 - 28 October, 2008.

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;
.The Oxford Summit of Leaders" - Town Hall, Oxford, the United Kingdom,

10-13 December 2009

Europe Bussiness Assembly Vena

2 July 2010

.Eurocience Forum CRE viribusuntis Leaders E-SOF Turino "Town House
70Suite Hotel
Workshop om Comparing Medical Plastice in Different Countries
თბილისი „ტექნიკური უნივერსიტეტი”
Биоэтика и право Развиток громадянского суспильсства:
Духовнисть и право. Украина. Львов.
Association MWA Workshop om Comparing Medical Plastice in

20 november 2010
26 .07.2010
19-20 november 2011

Different Countries Frans,Paris, .
June 29-30 2012
13-15 May 2012
17-18 June 2012
20-30 June 2012
23-24 January 2012
21თებერვალი-1 მარტი
2015წ.

Central European Regional Congress MWI “Actual Topics on Women
Health”, Batumi, Georgia
Human Rights in Health Care- International standarts Human Rights in
Health Care- International standarts (II session)
ModernTopics on Womens Heaith
Modern trends in Medical Education
ჰელიკობაქტერიოზი.მედიკოსთა ტრადიციული 37-ე
საერთაშორისო სკოლა-კონფერენია:თანამედროვე კლინიკური
მედიცინა, მიღწევები და უახლოვესი ტექნოლოგიები. ბაკურიანი

19-21October, 2015

3 rd Eurasian Multidisciplinary Forum, EMF Music Therapy
Tbilisi,Gergia.

21თებერვალი-1 მარტი
2015წ.

7. მედიკოსთა ტრადიციული 37-ე საერთაშორისო სკოლაკონფერენცია: თანამედროვე კლინიკური მედიცინა, მიღწევები და
უახლოვესი ტექნოლოგიები. ჰელიკობაცტერიოზი. ბაკურიანი

29-30 декабря 2015г.

XI Международная научно-практическая конференция Религия
религиозность философия и гуманиристика в современном
информационном пространстве национальный и интернационаные
аспекты Украина Рубежное

08.07 – 16.07 2017

მედიკოსთა 42-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია
თანამედროვე კლინიკური მედიცინა. მიღწევები და უახლოვესი
ტექნოლოგიები.

6-7 October 2017
17-25 თებერვალი 2018წ

EMF 7th Eurasian Multidisciplinary forum 6-7 October Tbilisi EMF 7th
Eurasian Multidisciplinary forum Tbilisi
მედიკოცთა 43-ე საერათაშორისო სკოლა- კონფერენციაში
„თანამედროვე კლინიკური მედიცინა. მიღწევები და უახლესი
ტექნოლოგიები ბაკურიანი,

18.05,2018

ევროპის ბიზნეს სკოლა, სემინარი„ ლიდერობა და მართვა

6-7 September, 2018

8-th Evrazian Multidisciplinary forum EMS Tbilisi

5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები
1979-1987

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,
ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის კათედრა, უმცროსი
მეცნიერ თანამშრომელი.

1985-1991

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
პათოფიზიოლოგიის კათედრა, ასისტენტი

1991-1995

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
პათოფიზიოლოგიის კათედრა, დოცენტი

1987-2006

“სამკურნალო კომბინატი” ჰიპერბარული ოქსიგენაციის,
განყოფილების გამგე

1991-1994

შ.პ.ს. “მედეა, გენერალური დირექტორი

1993-1999

ს.ხუნდაძის სახელობის ინსტიტუტი “სხივი” პრორექტორი
სამეცნიერო დარგში, პროფესორი.

1996-2006

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი,

2000-2008

საქართველო-ისრაელის

პროფესორი

უნივერსიტეტი,

რექტორი,

პროფესორი.
2001-2006

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, დოცენტი.

2008-2018

სასწავლო უნივერსიტეტი "გორგასალი", ასოცირებული
პროფესორი, ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი

2006-დღემდე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი,
ასოცირებული პროფესორი

6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები
2018 წლიდან

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,

7. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის
მიხედვით):
წელი
2014

2014
2014

20142015

კრებულიის და შრომის დასახელება, გვერდი ქვეყანა
გენმოდიფიცირებული პროდუქტები და საკვები დანამატები
საქართველოში, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
„გორგასალი“-ს შრომათა კრებული, ტომი VI
„მედიცინა და ადამიანის უფლებები Burusi July 2,
heconomic.wordpress.com
Проблемы и перспективы образовательной системы в
постсоветском пространстве Вiтник прикарпатсгого университету
полiтологiя випуск 8
ჰომოფობია საქართველოში სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი
Criminologist 1(9-10)

გამომცემლობა
უნივერსალი

2014

2015

Психологическое бесплодиеие Материалы Международной
научно- практической конференция „Лабиринты реальности“
Украина г. Рубежное 20-21 октября стр 214-217
Социокультурный анализ попрошайничества Сборник научных
докладов Физиология, социология,
культурология,проблематика,наработки, инновация, практика,
теория.Лодзь 29.09.-3009, стр.14-18

2015
2015г.

2017

2018

2018
2018

Синдром эмоционального выгорания педагогов“ Сборник научных
трудов. Рубежное,
Интеграция людей с ограниченными возможностями в общество.
религиозность философия и гуманиристика в современном
информационном пространстве национальный и
интернационаные аспекты Украина Рубежное
Научно-технический прогресс: достижения и проблемы / Вісник
гуманітарного товариства: Наукові праці.. -“. інститут пожежної
безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ Черкаси: Черкаський України.
- Випуск 17 . „Об одном прикладном аспекте минимизации последствий
чрезвычайной ситуации Матерiали VIII науково-практично
конференiiз мiжнародною участю. Надзвичайнi ситуацii: безпека та
захист. Украiни, Черкаси, ЧПБ iм Героiв Чорнобиля, 25-26 жовтня
року ББК 68,9 Н 17 УДК 159,9.
„სიკვდილის უფლება და პალიატიური მკურნალობა“ ერუდიტი
#1 თბილისი.
მარინა შაქარაშვილი მეტაბოლური სინდრომი- XXI საუკუნის
პანდემია თბილისი, UNIGEO

„მწიგნობარი“
„უნივერსალი“

8.გამოცემული სახელმძღვანელოები:
წელი
2006 w.

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის დასახელება გვ.
რაოდენობა
..”paTofiziologia” stomatologiuri
fakultetis studentebisaTvis”.

გამომცემლობა

2008 w.

tkivili

უნივერსალი

2010 w.

organoebis da sistemebis paTofiziologia”.
(samkulnalo fakultetis studentebisaTvis)”

უნივერსალი

2011 w

ujredi normis da dazianebis dros

2011 w.

zogadi paTofiziologia” (samkulnalo
fakultetis studentebisaTvis)”.

უნივერსალი

2015 წ.

ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია 153გვ.

2016წ.

ზოგადი ჰისტოლოგია და ქსოვილური ზრდის
პათოფიზიოლოგია ლექციების მოჰლე კურსი

2018

.paTofiziologia

უნივერსალი

9. ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში წაკითხული კურსები ბოლო 5 წლის განმავლობაში
(შეავსეთ ის გრაფა , რომელ საფეხურზეც კითხულობდით):

ბაკალავრიატი

კურსის დასახელება
ზოგადი პათოფიზიოლოგია
ორგანოების და სისტემების
პათოფიზიოლოგია
პათოლოგიის საფუძვლები
ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია

წლები
1991-2019
1991-2019
2012-2019
2019

მაგისტრატურა

10. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა:
საგრანტო პროექტში
მონაწილეობა

European Union, Enut,Estonian Womens Studies and Resource
Centre,Center of Stady and Prediction of Crine. ახალგაზრდობა
დანაშაულობის წინააღმდეგ. 2008წ

სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობა

საბაკალავრო და სამაგისტრო

პროგრამების
ხელმძღვანელობა,

11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად
+

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით
+

+

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები
Ms.-Windows

კარგად

Ms. Word

+

Ms. Excel

+

შევსების თარიღი

+

23/04/2019

საშუალოდ

