Curriculum Vitae
I.

პერსონალური მონაცემები
გვარი:
მამის სახელი:
პირადი ნომერი:
მოქალაქეობა:
მისამართი:
ტელეფონის ნომერი:
ელ.ფოსტა:

შელია
სახელი:
პეტრეს ასული
დაბადების თარიღი:
60002000783
სქესი:
საქართველოს მოქალაქე
ქუთაისი. ნიკო ლორთქიფანიძის ქ.14
+995(99)507787
dodoshelia@yahoo.com

გულნარა
09.09.1952
მდედრობითი

II. განათლება
წლები

1982–1985
1970–1976

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

თბილისის ექიმთა დახელოვნების
ინსტიტუტი
თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტი

კვალიფიკაცია

ასპირანტურა

დიპლომის ნომერი (სერიის
მითითებით)

Г05 № 583

სამკურნალო საქმე

ექიმი

Г1 №188162

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

სადისერტაციო თემის დასახელება

რემანტადინის და ენდოგენური
ინტერფერონის ინდუქტორების
გამოყენება პერინატალური
გრიპოზული ინფექციის
პროფილაქტიკისა და
მკურნალობისათვის.
აზოტოვანი მინერალური
სასუქების (ნიტრატების)გავლენა
ორსულობის და მშობიარობის
მიმდინარეობასა და
გამოსავალზე, ნაყოფის
ანტენატალურ და პოსტნატალურ
განვითარებაზე.

1987 წელი
დიპლომი
№030000

თბილისის
ექიმთადახელოვნების
ინსტიტუტი

მეანობა–
გინეკოლოგია
(14.00.01)

მედიცინის
მეცნიერებათა
კანდიდატი

1994 წელი
დიპლომი
№000242

აკად.კ.ჩაჩავას სახელობის
პერინატალური
მედიცინისა და მეანობა–
გინეკოლოგიის
სამეცნიერო–კვლევითი
ინსტიტუტი

მეანობა–
გინეკოლოგია
(14.08.00)

მედიცინის
მეცნიერებათა
დოქტორი

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

2006– დღემდე

დაწესებულების დასახელება

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პოზიცია (აკადემიური
თანამდებობა)

სრული პროფესორი

მედიცინის ფაკულტეტი
2001–2005

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მედიცინის ფაკულტეტი

1998– 2001

1991– 1998

მეანობა–გინეკოლოგიის
კათედრის გამგე

მედიცინის ფაკულტეტი

ზოგად კლინიკურ
სპეციალობათა კათედრის
პროფესორი

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრა
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IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

ორგანიზაცია

განყოფილება (სამსახური)

2011 – 2017

აკაკი წერეთლი სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მედიცინის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის ხარისხის
მართვის სამსახური

პოზიცია

სამსახურის უფროსი

V. სხვა საქმიანობა
წლები

ორგანიზაცია

პოზიცია

2003–2015

ქ.ქუთაისის №3 სამშობიარო სახლი

სამეანო განყოფილების გამგე

1999–2003

საქართველოს პარლამენტი

1997–1999

საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო

1992–1997

ქ.ქუთაისის მერია

პარლამენტის წევრი–ჯანდაცვის
და სოციალურ საკითხთა
კომიტეტის თავნჯდომარის
პირველი მოადგილე
ჯანდაცვის იმერეთის სამხარეო
დეპარტამენტის დირექტორი
ვიცე–მერი

1985–1999

ქ.ქუთაისის №3 სამშობიარო სახლი

სამეანო განყოფილების გამგე

VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა

ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

კითხვა

B2
C2

მოსმენა

B2
C2

მეტყველება

B2
C2

წერა

B2
C2

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

კარგი

Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
Microsoft Outlook
VIII. სამეცნიერო შრომების სია

ძალიან კარგი






8.1. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო სტატია:
8.1.1.
№

1

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში

ავტორი/ავ
ტორები

სტატიის დასახელება

N.Shavlak
adze,N.Ta
bagari,
G.Shelia

New educational program

Г.Шелия ,
А.Чавчи–
дзе

Особенности физического и
полового развития и
репродуктивного поведения
девушек-родростков

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

Mefanet J.

5(1)

2017

13-18

J.Georgian Medical
News

№1 (202)

2012

30-34

“medicine+PBL” = requirement of
time or innovation ?!
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3

Г.Шелия ,
М.Бешке–
надзе

8.1.2.
№

1.

Масса тела беременных,как

J.Georgian Medical

фактор риска развития

News

№10
(211)

2012

14-18

акушерских осложнений –

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავ
ტორები

სტატიის დასახელება

გ.შელია,
ა.ჩავჩიძე

Prenatal sex selection in Georgia

გ.შელია

Abortion in Georgia –
trends,causes,women’s attitudes to the
problem of prenatal sex-selection

2

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

The European Journal
of Contraception and
Reproductive Health
Care.
The European Journal

ტომი

სერია,
№

წელი

გვერდები

Vol. 21

2013

207–208

Vol. 21

2013

216–217

Vol.
119

2012

82–83

of Contraception and
Reproductive Health
Care

გ.შელია,

Maternal Mortality in Georgia (20002012)

International Journal of

The European Journal
of Contraception and
Reproductive Health
Care
The European Journal
of Contraception and
Reproductive Health
Care

3

ა.ჩავჩიძე

4

გ.შელია,
ალ.ჩავჩიძ
ე

Social and Hygienic Aspects of
Artificial Termination of Pregnancy The European Journal of Contraception
and Reproductive Health Care

გ.შელია,
ა.ჩავჩიძე

Reproductive behavior of the
adolescent girls residing in the
region and choice of contraception ”

5

8.1.3.
№

Gynecology&Obstetrics,

Vol. 13

2

2009

52-55

Vol. 13

2

2009

66-68

წელი

გვერდები

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავ
ტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

გ.შელია

სქესის პრენატალური შერჩევის
პრაქტიკა საქართველოში :
ტენდენციები და სოციალურ –
ეკონომიკური ასპექტები

აკ.წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
მოამბე.

№1

გ.შელია
ალ.ჩავჩი
ძე

საქართველოს მოსახლეობის
მოკვდაობის ტენდენციები (2000
-2017)

აკ.წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
მოამბე

№ 1(11)

2018

სერია, №

წელი

1

8.1.4.

217–223

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

№ ავტორი/ავტ

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ნ.შავლაყაძე
1 ,გ,შელია
დასხვ.

თანამედროვეობა და სასწავლო

atsu.edu.ge/EJournal/HEN
TI2015/eJournal/Papers/
pdf

ორები

8.1.5.

2013

მიდგომები

ტო
მი

გვერდები

2015

ნამუშევრების წარდგენა/გამოფენა, მოდელების შექმნა/ჩვენება
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№

1

ავტორი/ავ
ტორები

მოდელის დასახელება

ფორუმი/გამოფენა

ნ.თაბაგა
რი,გ.შელ
ია და სხვ.

Analysis of significant prerequisites
for effective modernization of MD
programs considering European
understanding of “Harmonization”

Poster
(Official Journal of the
Conference: Excellence
in education-the 21st
Century ) ,Milan,Italy

ქვეყანა,
ქალაქი

წელი

2014

110–111

8.2. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

8.3. ეროვნული სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება
ჟურნალის “ აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე”

პოზიცია
სარედაქციო კოლეგიის წევრი

IX. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა
9.1. საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

5

2019

6

20182022

7

20142017

სამეცნიერო
ფონდი

Coalition for
Children and Youth
Swidish
Association for
sexuality
education/ SIDA
Swidish
Association for
sexuality
education/ SIDA

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

მკვდრადშობადობა და ჩვილთა მოკვდაობა საქართველოში
(ანალიტიკური მოხსენება)

ექსპერტი

სამოქალაქო საზოგადოების პარტნიორული პროგრამა
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებზე

ექსპერტ-კონსულტანტი

უსაფრთხო აბორტის სერვისები და სტიგმისაგან
თავისუფალი გარემო

ექსპერტ-კონსულტანტი

Funding Agency :
European
2013–
2016

Commission
Funding
Programme :

530519–TEMPUS-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR program
„ePBL-net –Establishment of the Supra-Regional Network
of the National Centres in Medical Education focused on
PBL and Virtual Patients”

სამუშაო ჯგუფის
ხელმძღვანელი

ERASMUS
2013–
2014

Welfare
Foundation.
RFSU

2013–
2014

შვეიცარიის
მთავრობის
გრანტი

2013

RFSU

რეპროდუქციული უფლებები და მათი რეალიზაციის
გარანტიები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით
„ პრენატალური სქესის შერჩევა საქართველოში“

მკვლევარი

მკვლევარი

რეპროდუქციული სერვისების ხელმისაწვდომობის და
და მზადყოფნის შეფასება

მკვლევარი
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9.2. საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებში წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

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

აწსუ ბიუჯეტი
1.

2008–
2009

№ - პროექტის დასახელება

ATSU/09524 გრანტი პროექტისათვის „
იმერეთში მცხოვრები მოზარდი გოგონების
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და ქცევის
თავისებურებები“

სტატუსი
პროექტში

პროექტის
კოორდინატორი

X. სასწავლო/შემოქმედებითი პროექტები
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

შვედეთის საერთაშორისო
განვითარების სააგენტო
1.

გავრცელებული პრობლემების მართვა
ზოგად საექიმო პრაქტიკაში”.

3.

2016
წელი

2014
წელი

ტრენინგ–
მოდულის
ავტორი

დისტანციური სწავლების მოკლე კურსი
სკოლის ექიმებისათვის „მოზარდთა
რეპროდუქციული განვითარება და
ჯანმრთელობა“

IPPF – International Planned
Parenthood Federation

სტატუსი
პროექტში

დისტანციური სწავლების მოკლე
კურსი ოჯახის ექიმებისათვის
–
“რეპროდუქციული ჯანმრთელობის

2017
წელი

შვედეთის საერთაშორისო
განვითარების სააგენტო
2.

№ - პროექტის დასახელება

ტრენინგ–
მოდულის
ავტორი

პოსტდიპლომური საგანმანათლებლო კურსი
ჯანდაცვის სფეროს მენეჯერებისათვის
„რეპროდუქციული სერვისების ხარისხის
შეფასება/აუდიტი“

ტრენინგ–
მოდულის
ავტორი

XI. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო კონფერენციებში/სიმპოზიუმებში მონაწილეობა
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Curriculum Vitae
11.1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

Problems and Trends of Georgian Health Care

2019

AMEE 2019

2019

International
Public Health
Conference

Effects of secondary employment on the stress and
burnout levels in final year undergraduate medical
students
Trend of Stillbirth Rates in Georgia - A Review of

1

3

მაიამი,აშშ

Development- Evaluation of Patient Satisfaction with
Universal Healthcare
ვენა,ავსტრია
ჩიკაგო,აშშ

Causes and Risk Factors
Legal Regulation of Assisted Reproductive
Technologies in Georgia :The Gap between Law
and Practice

ტულუზა,საფრანგეთი

Availibility of reproductive services for women in

ლონდონი,ინგლისი

2016
2015

4

2018
5

2018

6

2018
7
2017
8
2016
9

11

ქვეყანა, ქალაქი

Innovation and
Health Care New
Challenges for
Europe - 7th
EAHL
Conference
2nd World
Congress on
Public Health
and health Care
management
13th FIAPAC
CONFERENCE
“Liberating
women removing barriers
and increasing
access to safe
abortion care”
XXII FIGO
World Congress
of Gynecology
and Obstetrics
World Congress
of Bioethics,
Medical ethics
and Health law
The 14th
Congress – 2nd
Global
Conference of
the ESC

2019

10

მოხსენების სათაური

5 th World
Congress onPublic
Health and Health
CareManagement

2019

2

კონფერენციის
დასახელება

different regions of Georgia (Poster)

Low rate of body mass index, As a risk factor of

ნანტი,საფრანგეთი

spontaneous abortion (Poster)

Trends in maternal Mortality in Georgia (1990 to
2017) and Causes of Death (Poster)

რიო-დეჟანეირო,
ბრაზილია

"Assisted Reproductive Technology (ART) – The

ლამასოლი,კვიპროსი

Organization and delivery of abortion and family
planning service in Georgia

ბაზელი,შვეიცარია

FIAPAC - 12th
congress

Reproductive health rights – State obligations and
guarantees of their realisation in Georgia

ლისაბონი,პორტუგალია

AMEE -2015
Annual
Conference

The Organizational Structure of the New Program
"Medicine + PBL”, Health Faculty of ATSU

გლაზგო,დიდი
ბრიტანეთი

Gaps in the Health Care Legislation in Georgia"
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Curriculum Vitae
AMEE -2014
Annual
Conference

2014

FIAPAC - 11th
Global
Conference
6-th
International
Conference on
Education and
New Learning
Technologies
ESC – First
global
Conference on
Reproductive
and sexual
Health

Statistical analysis of abortions in Georgia between
2000 and 2013

ლუბლიანა,სლოვენია

Dissemination Strategy in the framework of
TEMPUS project - Establishment of the SupraRegional Network of the National Centres in Medical
Education focused on PBL and Virtual Patients

ვალენსია,ესპანეთი

Abortion in Georgia – Causes,Trends and Women’s
attitudes to the problem of prenatal sex- selection

კოპენჰაგენი,დანია

2012

FIGO World
Congress

Maternal Mortality in Georgia (2000-2011)

რომი,იტალია

2009

FIAPAC – VIII
International
Congress
ESC - X
International
Congress

Reproductive health specifications of the Youth
refugee from the conflict regions of Georgia

ბერლინი,გერმანია

Reproductive behavior of the adolescent girls
residing in the region and choice of contraception

პრაღა,ჩეხეთი

13
2014
14

2013
15

16
17

2008
18

11.2.
№

წელი

2017
1.

2016

2.

2015
3.

2013
4.

მილანი,იტალია

2014
12

ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
კონფერენციის
დასახელება

უმაღლესი
განათლება - ახალი
ტექნოლოგიები და
ინოვაცია, HENTI
2017
მე–2 სიმპოზიუმი
„საგანმანათლებლო
პროგრამების
განვითარების
ასპექტები
სამედიცინო
მეცნიერებაში“
უმაღლესი
განათლება - ახალი
ტექნოლოგიები და
ინოვაცია, HENTI
2015
VIსაერთაშორისო
კონფერენცია

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

ბებიაქალის პრაქტიკა და განათლება: გამოწვევები
და შესაძლებლობები

ქუთაისი(საქართველო)

კურიკულუმის

თბილისი(საქართველო)

მოდერნიზაციის

იმპლემენტაცია.მოდერნიზებული

დაგეგმვა,
კურიკულუმი

აკ. წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

PBL მედიცინაში – ტრადიციული სწავლების
ფილოსოფიის პარადიგმის ცვლილება ?!

ქუთაისი(საქართველო)

PBL ,როგორც ხარისხიანი სამედიცინო
განათლების განმსაზღვრელი მთავარი ფაქტორი

გორი (საქართველო)
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Curriculum Vitae
11.3. საუნვერსიტეტო ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და
გამოქვეყნება
№

1
2

წელი

კონფერენციის
დასახელება

2015
2015

HENTI 2015
HENTI 2015

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

Modernity and Teaching Approaches
PBL session Viewed through the Eyes of Clinicist

საქართველო,ქუთაისი
საქართველო,ქუთაისი

11.4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი

2017
1
2

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

“2nd World Congress on Public health and Health Care
Management”–საორგანიზაციო კომიტეტის მოწვეული
წევრი
International Public Health Conference - საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრი

2019

ლონდონი,ინგლისი

ჩიკაგო, აშშ

11.5. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი

2017
წელი

1.

XII.
№

კონფერენციის დასახელება

ავტორი/ავტორები

1
ა.ჩავჩიძე,გ.შელია

მტკიცებებზე დაფუძნებული
მედიცინის პრინციპები და მათი
პრაქტიკაში გამოყენების
საფუძვლები
მედიცინის სამართალი,

ინდუცირებული აბორტი
ორსულობის პირველ ტრიმესტრში
– თანამედროვე მიდგომები,
რეკომენდაციები .
შესავალი საბებიო საქმეში –
ბებიაქალთა პროფესიული
ასპექტები
ბებიაქალის ცნობარი
მეანობა – ლექციების კურსი.

3
გ.შელია
4
გ.შელია
გ.შელია

წელი

საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“

2017

საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“

2015

საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“

2014

საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“

2013

საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“
საგამომცემლო ცენტრი „ქუთაისი“

2013
2013

საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე
13.1.
წელი

13.2.
№

გამომცემლობა

იურიდიული საფუძვლები
გ,შელია

№

დასახელება

მედპერსონალის საქმიანობის

2

XIII.

ქ.ქუთაისი, საქართველო

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
გ.შელია,ა.ჩავჩიძე

5
6

ქვეყანა, ქალაქი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი–
საერთაშორისო საერთაშორისო ინტერნეტ კონფერენცია
„თანამედროვე ფარმაცია – მეცნიერება და
პრაქტიკა“(საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი)

წელი

გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონება საქართველოში წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება
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Curriculum Vitae
13.3.
№

წელი

სასარგებლო მოდელის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

13.4.
№

წელი

გამოგონების
დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

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
3

წლები

საფეხური

2015
2014 – 2015
2012 – 2013

სამაგისტრო პროგრამა
ერთსაფეხურიანი
ერთსაფეხურიანი

პროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
ერთსაფეხურიანი პროგრამა „სამკურნალო საქმე“
ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი პროგრამა „სამკურნალო
საქმე“

XVI. სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა), ექსპერტობა და რეცენზენტობა
№

დისერტანტი

თემა

გრადაცია

1
2

XVII. კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
№
1

2018

2

2017

3

წელი

2016
2016

4
5

2015

ტრენინგის დასახელება

გრადაცია (ფასილიტატორი, მონაწილე)

ტრენინგი : მოზარდთა რეპროდუქციული
განვითარება და ჯანმრთელობა
ტრენინგი ; რეპროდუციული
ჯანმრთელობის გავრცელებული
პრობლემების მართვა ზოგად საექიმო
პრაქტიკაში
საგანმანათლებლო პროგრამების
განვითარების ასპექტები,თბილისი.
საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე
რეფორმები,ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახ.უნივერსიტეტი,ბათუმი.

ტრენერი

Establishment of the Supra-Regional Network
of the National Centres in medical Education,

სემინარის მონაწილე

ტრენერი

მონაწილე
სემინარის მონაწილე

გვერდი 9 / 11

Curriculum Vitae

2015

6

focused on PBL and Virtual Patients - Project
Final Meeting,London,UK
Development of interactive Scenario-Based
learning in Medical Curricula across Europe
Event Focused in the “Clinical resoning skills
enhancements with the use of simulations and
algoritms” ,CROESUS,ePBLnet,

ტრენინგის მონაწილე

გლაზგო,დიდი ბრიტანეთი
2014

უსაფრთხო რეპროდუქციული სერვისები :
პრობლემები და გამოწვევები
საქართველოში,ყვარელი.

ტრენინგის ფასილიტატორი

2014

Establishment of the Supra-Regional Network of
the National Centres in medical Education,
focused on PBL and Virtual Patients - Project
Meeting , ნიქოზია,კვიპროსი

მონაწილე

2014

Conference workshop “Curruculum
transformation in the ePBL net project: is
modernization by “repurposing”from another
curriculum, worth the effort?What is the best
way to do it?” მილანი,იტალია

მონაწილე

2013

Establishment of the Supra-Regional Network of
the National Centres in medical Education,
focused on PBL and Virtual Patients - Project
Meeting,სალონიკი,საბერძნეთი

მონაწილე

2012

თანამედროვე ტენდენციები სამედიცინო
განათლებაში .ივანე ჯავახიშვილის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,თბილისი

მონაწილე

7

8

9

10

11

XVIII. სხვა საექსპერტო მომსახურეობა (მათ შორის იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო ჟურნალის სტატიის,
საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში სამეცნიერო ნაშრომის რეცენზირება)
№

1
2
3
4
5

წელი

საექსპერტო მომსახურეობის სახე

2017

საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა – ექსპერტი

2015

საკანონმდებლო ანალიზი და რეკომენდაციები რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და
უფლებების შესახებ – ექსპერტი.
აბორტის სერვისების ხელმისაწვდომობის და მზაობის შეფასება საქართველოში,ანალიტიკური
ანგარიში – ექსპერტი
სამაგიდო მიმოხილვა „აბორტი – ქალის არჩევანია“ (ექსპერტი)
MATRA/ETC Crystal -ის (ნიდერლანდების მთავრობა) მიერ დაფინანსებული პროექტი „ზრუნვისა და
ხარისხის გაუმჯობესება:ბებია–ქალების ცოდნისა და უნარების განახლება საქართველოში“ (2010-2012)ექსპერტი

2014
2013
2012
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Curriculum Vitae

XIX. სხვა აქტივობები
დამატებითი ინფორმაცია

გვერდი 11 / 11

