Curriculum Vitae

I.

პერსონალური მონაცემები

გვარი:
დაბადების თარიღი:
პირადი ნომერი:
მისამართი:
ტელეფონის ნომერი:
ელ.ფოსტა:
II. განათლება
წლები
1995-1996
1979-1985
1986-1987

სახელი:
მოქალაქეობა:
სქესი:

ფერცულიანი
25/08/1957წ.
60001005873
ქ.ქუთაისი შ. ნუცუბიძის 2/22
599-47-40-47
pertsulianib@gmail.com

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია
თბილისის სახელმწიფო 8სამედიცინო ინსტიტუტი
ინსტიტუტიიიიინსტიტუტი.
ექიმთა
დახელოვნების ინსტიტუტი

01.09.1986აკადემიური/სამეცნიერო
ხარისხი
01.01.1987
მინიჭების
სასწავლებლის დასახელება
წელი
1979-1985
2002

ბონდო
საქართველოს
მამრობითი

სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია

მამის სახელი:

შადიმანი

კვალიფიკაცია

ოტორინოლარინგოლოგია
პედიატრია
ოტორინოლარინგოლოგია

ოტორინოლარინგოლოგი
პედიატრი
ოტორინოლარინგოლოგი

სპეციალობა და სადისერტაციო
თემის
დასახელებ
ოტორინოლარინგოლოგია
ა

კვალიფიკაცია
მედიცინის მეცნიერებათა
კანდიდატი კანდიდატი

დიპლომის ნომერი
(სერიის
მითითებით)
ИВ 256889
ИВ 256889
ИВ 256889

დიპლომის ნომერი
(სერიის
მითითებით)
003415

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები
2014-დღემდე

დაწესებულების
აკაკი წერეთლის დასახელება
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პოზიცია (აკადემიური
თანამდებობა)
ასისტენტ პროფესორი

2010-2014

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი

2003-2011

სამედიცინო ინსტიტუტი „ქუთაისი“,

ასისტენტ პროფესორი

IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

ორგანიზაცი
ა

განყოფილება (სამსახური)

პოზიცი
ა

V. სხვა საქმიანობა
წლები
2011-დღემდე

ორგანიზაცი
„ჯეო ჰოსპიტალსის“ა ქსელის რეფერალი

პოზიცი
ა
ექიმი, ოტორინოლარინგოლოგი.

2007-დღემდე

შპს „ფერცულიანის კლინიკა“,

დირექტორი
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1987-2007
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ქუთაისის ბავშვთა №1 პოლიკლინიკა

ექიმი, ოტორინოლარინგოლოგი.
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VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო
კითხვა
მოსმენ
მეტყველება
ენა
ა B1
B1
B1
ინგლისური
ენა
C1
C1
C1
რუსული ენა
A1
A1
A1
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა
A1 და A2 - საწყისი საბაზისო მომხმარებელი; B1 და B2 - დამოუკიდებელი მომხმარებელი; C1 და C2 პროფესიონალური მომხმარებელი
VII. კომპიუტერთან მუშაობის უნარი (აღნიშნეთ სიმბოლოთი)
საწყისი დონე
საშუალო
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel

Microsoft Office PowerPoint
მიუთითეთ სხვა

კარგი


წერა
B1
C1
A1

ძალიან კარგი



VIII. სამეცნიერო შრომების სია
8.1. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო სტატია:
№
1
2

№
1
2

№
1

8.1.1. იმფაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში
ავტორი/ავტორები
სტატიის დასახელება
ბ.ფერცულიანი
სეკრეციული შუა ოტიტის დიაგნოსტიკა და
მკურნალობა ბავშვებში.
Перцулиани Б.Ш

8.1.2. პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში
ავტორი/ავტორები
სტატიის დასახელება

8.1.3. პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში
ავტორი/ავტორები
სტატიის დასახელება
ბ.ფერცულიანი
ქრონიკული ტონზილიტის მკურნალობა
„პრომიოდის“ ფონოფორეზით
8.1.4.

№
1
2

Консервативное лечение хронического
тонзиллита в детском возрасте

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება
საქართველოს სამედიცინო მოამბე

ტომი

Georgian Medical News

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

სერია, № წელი
2003
2002

ტომი

გვერდები
82-88
48-49

სერია, № წელი

გვერდები

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება
ტომი სერია, № წელი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 40,#5–6.. Biomedical 2014
აკადემიის მაცნე
series

გვერდები
277-282

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, № წელი

გვერდები
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8.1.5.

ნამუშევრების წარდგენა/გამოფენა, მოდელების შექმნა/ჩვენება
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№
1
2

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, № წელი

გვერდები

8.2. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

8.3. ეროვნული სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

IX. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა
№

9.1. საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
წლები
სამეცნიერო ფონდი
№ - პროექტის დასახელება

№

9.2. საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებში წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
წლები
სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

სტატუსი
პროექტში

9.3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№
წლები
სამეცნიერო ფონდი
№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

9.4. შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამცნიერო ფონდშ წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
№
წლები
სამეცნიერო ფონდი
№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

9.5. აწსუ-ს მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№
წლები
სამეცნიერო ფონდი

სტატუსი პროექტში

№ - პროექტის დასახელება
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X.
№

სასწავლო/შემოქმედებითი პროექტები
წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

XI.საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო კონფერენციებში/სიმპოზიუმებში მონაწილეობა

1

11.1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№
წელი
კონფერენციის
მოხსენების
სათაური
დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

11.2. ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
კონფერენციის
№
წელი
მოხსენების
სათაური
დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

2014

XII ეროვნული
სამეცნიეერო
კონფერენცია

„ფიზიოლოგიისა და ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები“.

Georgia.Kutaisi

კო
11.3. საუნვერსიტეტო ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№
წელი
კონფერენციი
მოხსენების
ს
სათაური
დასახელებ
ა

ქვეყანა, ქალაქი

11.4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№
წელი
კონფერენციის
დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

11.5. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№
წელი
კონფერენციის
დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

XII. გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
გვერდი 6 / 6

№
1
2

წელი

ავტორი/ავტორები

Curriculum Vitae

დასახელებ
ა

გამომცემლობა
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XIII. საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე
13.1.
№
წელი

გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

13.2.
№
წელი

გამოგონება საქართველოში წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

სასარგებლო მოდელის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

№

13.3.
წელი

13.4.
№
წელი

XIV. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დანერგვა-კომერციალიზაცია
№

წელი

პროექტის ავტორები და დასახელება

სად
დაინერგა

XV. პროფესიული, ერთწლიანი საგანამანთლებლო, საბაკალავრო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელობა
(თანახელმძღვანელობა)
№
1
2

წლები

საფეხურ
ი

პროგრამის
დასახელება

XVI. პროფესიული, ერთწლიანი საგანამანთლებლო, საბაკალავრო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელობა
(თანახელმძღვანელობა)
(საანგარიშო პერიოდში)
№
1
2

დისერტანტ
ი

თემა

გრადაცი
ა
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XVII. კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
№
1
2

წელი
2014
2013

ტრენინგის
Georgian Ivane Beritashviliდასახელება
Socieity of Phisiologists. Srptember 25
1.’’Functonal and Aestetic Rhinosurgery’’

გრადაცია (ფასილიტატორი, მონაწილე)
მონაწილე
მონაწილე

XVIII. სხვა საექსპერტო მომსახურეობა (მათ შორის იმფაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო ჟურნალის სტატიის, საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში
სამეცნიერო ნაშრომის რეცენზირება)

№
1
2

წელი

საექსპერტო მომსახურეობის
სახე

XIX. სხვა აქტივობები
დამატებითი ინფორმაცია
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