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

მაგდანა
სარალიძე
12.03.1976
მდედრობითი
საქართველო,ზესტაფონი
თბილისი,რჩეულიშვილის 32ბ,ბ40
01017036899
15ID09915
ექიმი-სტომატოლოგი
593 39 71 11
Magdalina.1203@gmail.com

2. განათლება:
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
ბაკალავრიატი
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი,სტომატოლოგიური ფაკულტეტი 1993-98 წწ.
რეზიდენტურა
1998-99წწ თსსუ-ს თერაპიული სტომატოლოგიის
კათედრა,რეზიდენტურის ტიპის სწავლება
დოქტორანტურა
უმაღლესის დიპლომი
TSSU No: 500015
3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
დაცვის წელი და ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური დოქტორი
მაგისტრი
დოქტორანტი

თსსუ-ის სადისერტაციო საბჭო,მედიცინის მეცნ. კანდიდატის
ხარისხი 16.06.2006
08.04.2010 დოქტორის აკადემიური ხარისხი
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4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი
30.08.2001წ
1.06 2012წ

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;
სახელმწიფო სერთიფიკატი-თერაპიული სტომატოლოგია
კომპიუტერული ტომოგრაფია და 3D ტექნოლოგიები
სტომ.პრაქტიკაში.თბილისი,საქართველო

24-25.03.2015წ
10.12.2016წ
8.12.2017წ

2-3.05 2015წ
3.11.2017წ
23-24.12.2013წ
2.05.2019წ

ახალი პარადიგმა პაროდონტიტების მკურნალობის დროს და
ვექტორ თერაპია
ექსტრემალური რესტავრაციები-ქსენია ლაზარევა
საქართველო,თბილისი
ამოცანები სხვადასხვა კლასის კარიესული ღრუების
მკურნალობის დროს და მათი გადაწყვეტა-ქსენია ბაბინა
საქართველო,თბილისი
თბილისის მე-5 საერთაშორისო სტომ.კონგრესი
კბილების ბიომექანიკა და რესტავრაციები-სერგეი რადლინსკი
პირის ღრუსა და ყბა-სახის პათოლოგიების დიაგნოსტიკა და
მკურნალობის დაგეგმა
ენდოდონტია 2.0-ენრიკო კასაი
საქართველო,თბილისი

5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები
1999-2007წწ

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია
სდასუ-ს სტომატოლოგიური კლინიკა-კათედრა,ექიმი
სტომატოლოგი

2007-2014წწ
2014 წ.დან დღემდე

სტომატოლოგიური კლინიკა DM
სტომატოლოგიური კლინიკა „დავიდენტი“

2010-2011წწ

თსსუ,რეზიდენტურის ლოკალური ხელმძღვანელი

2011-2014წწ

სტომ. კლინიკა DM, რეზიდენტურის ლოკალური ხელმძღვანელი

2010-2015წწ

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
-ასისტენტ-პროფესორი

2016წ.დან დღემდე

თბილისის დავით აღმაშნებლის უნივერსიტეტი
-ასოცირებული პროფესორი
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6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული

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

კრებულიის და შრომის დასახელება, გვერდი ქვეყანა

გამომცემლობა

8.გამოცემული სახელმძღვანელოები:
წელი

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის დასახელება გვ.
რაოდენობა

გამომცემლობა

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

წლები

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

10. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა:
საგრანტო პროექტში
მონაწილეობა
სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობა
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საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების
ხელმძღვანელობა,

11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად
+

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით
+

+

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

Ms.-Windows

საშუალოდ
+

Ms. Word

+

Ms. Excel

შევსების თარიღი

16.05.2019
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