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განათლება
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება,
ფაკულტეტი/სკოლა

ჩარიცხვისა და

თბილისის
სახელმწიფო
სამედიცინო
ინსტიტუტი,
სამკურნალო ფაკულტეტი

1975-1981

კვალიფიკაცია

დამთავრების
წლები

ზოგადი ქირურგი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი(PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა;

ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა)
1997 წლის 25 დეკემბერი

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა

„განმეორებითი ოპერაციები ფილტვის
შემდგომი გართულების დროს“

მინიჭებული კვალიფიკაცია

მედიცინის დოქტორი

რეზექციის

1

კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის ნომერი

უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
დასახელება
საქართველოს დავით
აღმაშენებლის
სახელობის
უნივერსიტეტი
კავკასიის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

N001591

პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება
წელი
უმაღლესი განათლების
საფეხური

სასწავლო კურსის
დასახელება

2014 წლიდან
დღემდე

რეზიდენტურა

ქირურგია

2013 წლიდან
დღემდე

რეზიდენტურა

ქირურგია

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის გამოცდილება
სამეცნიეროწელი
განყოფილება/დეპარტამენტი სამეცნიეროკვლევითი
კვლევითი
ინსტიტუტის/ცენტრის
თემის/პროექტის
დასახელება
დასახელება
ქირურგიის ეროვნული 1997 წლიდან ზოგადი ქირურგიის
„ფილტვიდან
ცენტრი
დღემდე
დეპარტამენტი
სისხლდენის
მკურნალობის
თანამედროვე
ასპექტები“
პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება
თარიღი
დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1985 წლიდან დღემდე

ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ზოგადი ქირურგი

პუბლიკაციები

(ცხრილი შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი
ინფორმაციით)

2

მითითებით
(კონკურსანტის გვარი
გამოყავით მუქი
შრიფტით)

ქირურგიის
ეროვნული
ცენტრის ვებგვერდი kirurgia.ge

„მწვავე
პიოპნევმოთორაქსის
დიაგნოსტიკისა და
მკურნალობის
თანამედროვე
ასპექტები“

ციტირებების რაოდენობა

№

გამოქვეყნების წელი

თანაავტორის

პუბლიკაციის სათაური,
ავტორები, ჟურნალის/
გამომცემლობის
დასახელება, ტიპი/ტომი,
გვერდები, პუბლიკაციის
ელექტრონული
მისამართი (არსებობის
შემთხვევაში).

2017

ავტორები ყველა

პუბლიკაციის სახეობა
(მონოგრაფია,
სახელმძღვანელო,
სალექციო კურსი,
სტატია
რეფერირებად,
რეცენზირებად,
საერთაშორისო,
უცხოურ,
ადგილობრივ
ჟურნალში,
საკონფერენციო
მასალები (Proceedings)
და სხვ.)

ციტირების ინდექსი, h და g ინდექსები

(მიუთითეთ ინფორმაციის შესაბამისი წყარო)
ციტირების ინდექსი

№

გაცემის
წელი

h-ინდექსი

პატენტის
დასახელება

g-ინდექსი

პატენტები (გამოგონებები)
პატენტის გამცემი
პატენტის სარეგისტრაციო
ორგანიზაცია
ნომერი

მოხსენებები ადგილობრივ, რეგიონულ და საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციებზე
1 თარიღი

2017 წელი

მოხსენების სათაური

„ფილტვის რეზექციისშემდგომი გართულება და
მკურნალობა“

კონფერენციის დასახელება

საქართველოს
კონგრესი

ჩატარების ადგილი

თბილისი

ქირურგთა

საზოგადოების

3

ელექტრონული მისამართი
საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა
განხორციელების
წლები

№

დონორი
ორგანიზაცია,
პროექტის/

პროექტის
დასახელება

როლი
პროექტში

ხელშეკრულების №

თანამშრომლობა უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან/სამეცნიერო
ცენტრებთან

(უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან/სამეცნიერო ცენტრთან
ერთობლივ სასწავლო ან სამეცნიერო პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობა,
მივლინება/სტიპენდია/სტაჟირება და სხვ.)

თანამშრომლობის ფორმა

უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულების/სამეცნიერო ცენტრის
დასახელება

დაწყებისა და
დასრულების
თარიღი

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები/ტრენინგები
თარიღი

2012

კურსების/ტრენინგების დასახელება

დიპლომის/სერტიფიკატის
ნომერი

ექიმთა დახელოვნების კურსი

მიღწევები, გამოცდილება, დამსახურება, ჯილდო, სტიპენდია,
პროგრამის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა და სხვ.
N

საგანმანათლებლო

აქტივობის დასახელება

წიგნების რედაქტორობა და რეცენზირება
N

(ავტორი,მონოგრაფიის/სახელმძღვანელოს დასახელება, გამოცემის წელი)

4

სადისერტაციო და სამეცნიერო საბჭოს წევრობა
N

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება

წელი

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

2017

სასერთიფიკატო კურსების მომზადება და დანერგვა
N

სასერთიფიკატო კურსების დასახელება

წელი

სამეცნიერო ჟურნალების რედკოლეგიის წევრობა
N

ჟურნალის დასახელება

წლები

ოფიციალური ოპონენტობით /რეცენზენტობით დაცული საკანდიდატო/სადოქტორო
დისერტაციები
N

დისერტანტის
სახელი, გვარი

დისერტაციის თემის
დასახელება

წლები

უცხოური ენების ცოდნა
ენა

N
რუსული

სრულყოფლად

კარგად

დამაკმაყოფი
ლებლად

სრულყოფილა
დ

ინგლისური

დამაკმაყოფი
ლებლად

კომპიუტერული უნარები
N

მიუთითეთ კომპიუტერული პროგრამა რომელშიც
მუშაობთ
microsoft office word

შენიშვნა

5

ინფორმაციის სისწორეს ვადასტურებ
..........სერგო ციცხვაია........................
ხელმოწერა გარკვევით

თარიღი

6

