Curriculum Vitae დარეჯან ხაჭაპურიძე
I.

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

ხაჭაპურიძე
სახელი:
რუბენი
დაბადების თარიღი:
60002009787
სქესი:
ქართველი
გელათის ქუჩა #116, ქ. ქუთაისი 4600
+995431248084, +995599–91-25-28
darejank@yandex.ru

დარეჯანი
04. 02. 1961 წ.
მდედრობითი

II. განათლება
წლები
2007
1998-2002
19871990
1979-1985

სპეციალობა

სასწავლებლის დასახელება
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი
პერმის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის
ასპირანტურა
პერმის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის
ასპირანტურა
პერმის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია.

კვალიფიკაცია

პედიატრია

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)
№001795

პედიატრია

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

DK №010919

პედიატრია

მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი

KD №034193

პედიატრია

ექიმი

MB №201517

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი
2001

1979-1985

სასწავლებლის დასახელება

ქ. პერმის სახელმწიფო სამედიცინო
აკადემია

ქ. პერმის სახელმწიფო სამედიცინო
აკადემია

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

პედიატრია

მედიცინის მეცნიერებათა
დოქტორი

პედიატრია

მედიცინის მეცნიერებათა
კანდიდატი

სადისერტაციო თემის დასახელება

Современные особенности течения
туберкулезной инфекции у детей, впервые
инфицированных микобактериями туберкулеза,
совершенствование ранней диагностики
Фагоцитарная активность лейкоцитов как
системный показатель противомикробной защиты у
детей раннего возраста с бронхолегочной патологией

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

დაწესებულების დასახელება

პოზიცია (აკადემიური თანამდებობა)

2014 წლიდან
2006 – 2014
1994-2006

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქუთაისის სამედიცინო ინსტიტუტი „ქუთაისი“

პროფესორი
ასოცირებული პროფესორი
საათობრივი ანაზღაურების პედაგოგი
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IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები
2017
2013
2002 - დღემდე
1990 - 2013

ორგანიზაცია
„ლ.&.ჯ კომპანია“ დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და
ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრი.
ქუთაისი, „ევექსის“ კლინიკა
ალერგოლოგიის, ასთმის და კლინიკური იმუნოლოგიის კვლევითი
ინსტიტუტი. ქ. წყალტუბო.
ს.ს. იმერეთის რეგიონის ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრი. ქ. ქუთაისი

განყოფილება (სამსახური)

პოზიცია

ბავშვთა განყოფილება

გამგე

იმუნოლოგიის და
ალერგოლოგიის განყოფილება
ჰაერწვეთოვანი განყოფილება

ექიმი-ინფექციონისტი
გამგე
გამგე

V. სხვა საქმიანობა
წლები

პოზიცია

ორგანიზაცია

VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა
ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

კითხვა
B1
C2

მოსმენა
B1
C2

მეტყველება
B1
C2

წერა
B1
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
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
მიუთითეთ სხვა

საშუალო

კარგი




ძალიან კარგი
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VIII. სამეცნიერო შრომების სია
8.1. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო სტატია:
8.1.1.
№

1

2

ავტორი/ავტო
რები
R. Sepiashvili,
M. Chikhladze,
D.
Khachapuridze,
S. Gamkrelidze.
A. Adamia, L.
Jorjoliani,
D.Khachapuridz
e, N. Katamadze,
N. Chkuaseli,
8.1.2.

№
1.

2.

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში
სტატიის დასახელება
Correlation between spirometry dates and special
allergen-specific IgE in patients with Bronchial
Asthma in West Georgia.

Allergic diseases and Asthma in Adolescents.

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება
Georgian Medical News.

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

266

5

2017

86-88

234

6

2015

58-62

Georgian Medical News.

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში
ავტორი/ავტორები

R. Sepiashvili, M. Chikhladze, S.
Gamkrelidze. D. Khachapuridze.
R. Sepiashvili, S. Gamkrelidze. D.
Khachapuridze, M. Chikhladze,

სტატიის დასახელება
Vitamin D and the Immune System.

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება
International Journal on
immunorehabilitation.

Effects of Climatic Changes and Air Pollution on

Allergy, Asthma, Copd,

Bronchial Asthma in West Georgia.

Immunophysiology &
immunorehabilitology:

ტომი სერია, №
21

1

10

წელი

გვერდები

2019

51

2018

17-23

2018

66-69

Innovative Techologies.
3.
4.

5.

R. Sepiashvili, M. Chikhladze, D.
Khachapuridze, S. Gamkrelidze.

Air Pollution and Climatic Changes Effects on

International Journal on

Patients with Bronchial Asthma.

immunorehabilitation.

R. Sepiashvili. D. Khachapuridze,

Etiologic Role of Helminthes in the Ganasis of

Аллергология и

M. Chikhladze, S. Gamkrelidze.

Urticarial Rash

иммунология.

Хачапуридзе Д. Гамкрелидзе С.

Епидемиологиа гелмьминтозов и степень

International Journal on

Чихладзе М.

аллергии в популации детского населения

immunorehabilitation.

20

2

2015
17

1

2015

36

17

2

2015

69-70

15

1

2014

64

Грузии
6.

M. Chikhladze, D. Khachapuridze, S. Verification of Epidemiological Trends in Allergy
Gamkrelidze. R. Sepiashvili.
Using Immune Markers.

International Journal on

7.

Хачапуридзе Д. Звиададзе Д.

Аллергология и

Неинвазивный метод определения фиброза

immunorehabilitation.
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8.

9.

печени

иммунология.

Чихладзе М.

Иммунологические параметры у детей с

Аллергология и

Хачапуридзе Д.

аллергическими заболеваниями

иммунология.

M. Chikhladze, D. Khachapuridze, S. Verification of the Epidemiological Trends of

Allergi, Astma &

Gamkrelidze. R. Sepiashvili.

Aleergy Using Immune Markers.

Immunophysiology, from basic

Чихладзе М. Хачапуридзе Д.

Верификация эпидемиологических тенденции

Аллергология и

Гамкрелидзе С. Сепиашвили Р.

аллергии с помощью иммунных маркеров.

иммунология.

Д.Хачапуридзе,
М. Маглаперидзе,
Е. Хурцидзе, Я. Сепиашвили
М.Чихладзе, Д.Хачапуридзе, С.
Гамкрелидзе, Р.
Сепиашвили Р.
Д.Хачапуридзе, Звиададзе Д.
Р.Хачапуридзе,

Бронхиалная астма у детей и ее факторы риска

M. Chikhladze, D. Khachapuridze, S. Sepiashvili. Bronchial Hyperreactivity in Pediatric

Аллергология и
иммунология. New York,
USA.
Аллергология и
иммунология. New York,
USA.
Аллергология и
иммунология. New York,
USA.
Аллергология и
иммунология. New York,
USA.
Аллергология и
иммунология.
Allergi, Astma &
Immunophysiology, from basic
science to clinical application.
International Journal on

Gamkrelidze. R.

immunorehabilitation. New

15

3

2014

234

2013

21-23

science to clinical application.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

A. Adamia, N. Katamadze, I.
Chkhaidze, L. Jorjoliani, D.
Khachapuridze.
М.Чихладзе, Д.Хачапуридзе, С.
Гамкрелидзе, Р. Сепиашвили.
M. Chikhladze, D. Khachapuridze, S.
Gamkrelidze. R. Sepiashvili.

Оценка бронхиалнольной гиперреактивности у
детей с различными аллергическими
заболеваниями
Эффективность противовирусной терапии
хронического гепатита в максимально ранние
сроки
Prevalence of allergic diseases in children’s
population.
Частота и характер атопических заболевании у
детей с аллергией.
Evaluation of bronchial asthma hyperractiviti in
children with different allergic diseases.

Allergy.

14

3

2013

169-181

13

1

2012

13

13

1

2012

16

13

1

2012

41

13

3

2012

215-220

13

3

2012

221-223

2012

225-228

2012

27-28

2011

325-330

2011

37-40

2011

87-88

14

York, USA.
18.

19.

20.

Д.Ш. Мачарадзе, Д.Р. Хачапуридзе, Современные подходы к диагностике аллергии:
Я.Р. Сепиашвили, М.В. Чихладзе

In vitro методы (Серология
IGE). Аллергология и
иммунология.
M. Chikhladze, D. Khachapuridze, S. Identification of specific allergens and monitoring of Allergi, Astma &
Gamkrelidze. R. Sepiashvili.
air pollutants concentration in children with allergic Immunophysiology^ from
diseases.
basic science to clinical
application.
M. Chikhladze, D. Khachapuridze, S. Identification of specific Allergens and Monitoring International Journal on
Gamkrelidze. R. Sepiashvili.
of Air Pollutants Concentration in Children with
immunorehabilitation. Paris.

12

5

4

13
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allergic diseases.
8.1.3.
№

1

2

Franse.

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში
ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება
Georgian Medical News

ტომი

სერია, №

წელი

2

2017

გვერდები

R. Sepiashvili, M. Chikhladze,

Correlation between spirometry dates and

D. Khachapuridze, S.

special allergen-specific IgE in patients with

Gamkrelidze.

bronchial asthma in west Georgia

A. Adamia, L. Jorjoliani,

Allergic diseases and Asthma in Adolescents

Georgian Medical News

234

6

2015

58-62

კვებითი ალერგიის ეპიდემიოლოგია
ბავშვთა პოპულაციაში

საქართველოს
რესპირატორული ჟურნალი.

10

2

2014

45-48

დაავადებების გავრცელება ბავშვთა
პოპულაციაში.

საქართველოს
რესპირატორული ჟურნალი.

8

2

2012

Prevalence of allergic rhinitis, bronchial
asthma, atopic dermatitis in children’s
population.

თბილისის სახ. სამედიცინო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო
შრომათა კრებული.

XL

VI

2012

D.Khachapuridze
N. Katamadze,
N. Chkuaseli,

3

4

5

ნ. ადამია, ი. ჩხაიძე, ი.
უბირია, ქ. ბარაბაძე, დ.
ხაჭაპურიძე, ნ. ქათამაძე
ნ. ადამია, ნ. ქათამაძე, ლ.
ჟორჟოლიანი. დ. ხაჭაპურიძე
და სხვა.ალერგიული
A. Adamia, I. Chkhaidze, N.
Katamadze, i. Ubiria, D.
Khachapuridze
8.1.4.

№

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

ავტორი/ავტო
რები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

1

8.1.5.
№

ნამუშევრების წარდგენა/გამოფენა, მოდელების შექმნა/ჩვენება

ავტორი/ავტო
რები

სტატიის დასახელება

1
8.2. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია
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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

სტატუსი
პროექტში

9.2. საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებში წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

9.3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

9.4. შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
№

№

წლები

სამეცნიერო ფონდი
შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი.

№ - პროექტის დასახელება
„ჰელმინთოზის გავრცელება საქართველოში და მისი როლის გამოკვლევა
1
2013
ალერგიული დაავადებების განვითარებაში“. FR/557/8-343/13 – 85 ქულა
„ტოქსოკაროზის გავრცელება საქართველოში (იმერეთის რეგიონის
შოთა რუსთაველის ეროვნული
2
2012
მაგალითზე) და ალერგიული დაავადებების განვითარებაში მისი როლის
სამეცნიერო ფონდი.
გამოკვლევა“. FR/648/8-343/12. 86,5 ქულა
„ტოქსოკაროზის გავრცელება საქართველოში (იმერეთის რეგიონის
შოთა რუსთაველის ეროვნული
3
2011
მაგალითზე) და ალერგიული დაავადებების განვითარებაში მისი როლის
სამეცნიერო ფონდი.
გამოკვლევა“. FR/138/8-343/11. 88 ქულა
9.5. აწსუ-ს მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
წლები

სამეცნიერო ფონდი

სტატუსი პროექტში
სამეცნიერო
ხელმძღვანელი
სამეცნიერო
ხელმძღვანელი
სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

X. სასწავლო/შემოქმედებითი პროექტები
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი
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Curriculum Vitae დარეჯან ხაჭაპურიძე
XI. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო კონფერენციებში/სიმპოზიუმებში მონაწილეობა
11.1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№
1.
2.
3.
4.

წელი
2019
2019
2019
2019
2019

5.
6.

2018
2018

7.
2018
8.

9.
10.

კონფერენციის დასახელება
5th World Summit on Pediatrics. European Accreditation Council for Continuing
Medical Education (EACCME).
6th International conference on nutrition & Growth. E-Poster Viewing: Childhood &
Adolescence.
XII World Asthma, Allergy & Copd forum. II International conference on Molecular
Allergology and Immunology.
I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ
მედიცინაში“.
I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ
მედიცინაში“.
XII World congress on Copd, Asthma and respiratory Allergy.
International Journal on immunorehabilitation. XI World Asthma, Allergy & Copd
forum. XXV World congress on rehabilitation in medicine & immunorehabilitation.
European Academy of Allergy and Clinical immunology EAACI 2018. #711-Poster
Presentation.
http://webcast.eaaci.cyim.com/mediatheque/media.aspx?mediaId=47158&channel=8518.

მოხსენების სათაური
"ATOPIC DERMATITIS" – GEORGIA

ქვეყანა,
ქალაქი
Berlin,Germany.

FOOD ALLERGY

Valencia, Spain

Vitamin D and the Immune System.
Aeropolinologic monitoring and
distribution of allergoallergens in
Western Georgia.
Allergy in children.
Effects of Climatic Changes and Air
Pollution on Bronchial Asthma in West
Georgia.
Prevalence of Allergic Children’s
Population Allergy prevention and risk
factors/Allergy epidemiology, prevention
and risk factors.

2017

European Academy of Allergy and Clinical immunologi

2017

European Academy of Allergy and Clinical immunology. EAACI-2017.

Alergy in children.

2016

IX World Astma, Allergi & copd forum

2016

IX World Astma, Allergi & copd forum

The importence of Aeropolinologic
monitoring in patients with respiratory
Allergies
Allergic rhinitis in childhood population

2016

IX World Astma, Allergi & copd forum

11.

12.

13.

Respiratory complications of spinal
muscular atrophy

St Petersburg,
Russia
საქართველო,
ქუთაისი
საქართველო,
ქუთაისი
Dubai, UAE.
Barcelona,
Spain.

Helsinki,
Finland
Helsinki,
Finland.
Saint
Petersburg,
Russia
Saint
Petersburg,
Russia
Saint
Petersburg,
Russia
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Curriculum Vitae დარეჯან ხაჭაპურიძე
2016

Revealing allergic diseases during the
14.
health status assessment in a child
population
15. 2016
European Academy of Allergy and Clinical immunologi
Atopic dermatitis
2015
X World Congress on astma, copd and imunopathology
Physiological indicators of external
16.
respiratory function in young population
of Georgia
2015
X World Congress on astma, copd and imunopathology
Verification of Epidemiological Trends in
17.
Aleergy Using Immune Markers.
2014
XX World Congress on rehabilitation in medicine and imunoreabilitation.
Prevalence and risk factors of food
18.
allergies in children
2013
V World Congress on rehabilitation in medicine and imunoreabilitation.
Immunological parameters in children
19.
with allergic diseasis.
2013
VIII Всемирний конгресс по иммунопатологии, респираторной аллергий и астме
Иммунологические показатели у детей
20.
с аллергическими заболеваниями
2012
XVII Международный конгресс по реабилитации в медицине и
Оценка бронхиалной
иммунореабилитации.
гиперреактивности у детей с
21.
различными аллергическими
заболеваниями. ). Аллергология и
иммунология. т. 13. №1. 2012.
2012
V Всемирний форум по астме и респираторной аллергий.
Prevalence of allergic diseases in
22.
children’s population.
2011
VII Всемирний форум по астме и респираторной аллергий.
Современные подходы к диагностике
аллергии: In vitro методы (Серология
23.
IGE). Аллергология и иммунология. т.
12. №4.
11.2. ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი
2019

1

European Academy of Allergy and Clinical immunologi

კონფერენციის დასახელება
სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია
„ბავშვთა და მოზარდთა მედიცინა – XII“ &
II სამეცნიერო კონფერენცია პირველად
იმუნოდეფიციტებზე

მოხსენების სათაური
Vitamin D and the Immune System.

Vienna,Austria

Vienna,Austria
Dubai. UAE

Dubai. UAE
New York, USA
Dubai. UAE
Dubai. UAE

ქვეყანა, ქალაქი
საქართველო, თბილისი

11.3. საუნვერსიტეტო ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი
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Curriculum Vitae დარეჯან ხაჭაპურიძე
11.4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

11.5. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

XII.

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები
დ. ხაჭაპურიძე

დასახელება
C ჰეპატიტი. ინფორმაცია პაციენტებისათვის.

დ. ხაჭაპურიძე

Subjective Method of Investigation and its Clinical
Interpretation
Teaching –methodic Guidelines

1

2

გამომცემლობა
პროექტი „გზა
ჯანმრთელობისაკენ და
მშვიდობისაკენ“.
დაფინანსებული აშშ–ს
მთავრობის პოპულაციის,
ლტოლვილთა და მიგრაციის
ბიუროს მხარდაჭერით და
ხორციელდება GEOCOR–ის
მიერ
აწსუ. ქუთაისი

წელი
2015

2014

3

XIII.
№

საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე
13.1.
გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით
წელი

13.2.
№

წელი
13.3.

№

წელი

ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონება საქართველოში წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

სასარგებლო მოდელის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება
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Curriculum Vitae დარეჯან ხაჭაპურიძე
13.4.
№

სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება

წელი

ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

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

წლები

საფეხური

პროგრამის დასახელება

XVI. სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა), ექსპერტობა და რეცენზენტობა
№
1

დისერტანტი

თემა

გრადაცია

XVII. კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
№
1
2
3
4

წელი

ტრენინგის დასახელება

2019

5th World Summit on Pediatrics. European Accreditation Council for Continuing Medical Education
(EACCME). 22 European CME Credits (ECMEC). Berlin,Germany.
Emerging Societies Program World Allergy Training School. October 2018. Moscow, Russia. American
College of Allergy, Asthma & Immunology.
3rd Training for Trainers of International Network of Universities for Molecular Allergology &
Immunology. June 15, Vienna, Austria.
თბილისი MSD კომპანია. საგანმანათლებლო პროგრამა „Manajement of Hepatitis C“.

2018
2016
2013

გრადაცია (ფასილიტატორი,
მონაწილე)
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე

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

წელი

საექსპერტო მომსახურეობის სახე
გვერდი 10 / 11

Curriculum Vitae დარეჯან ხაჭაპურიძე
1
XIX. სხვა აქტივობები
- 2006 წ. ევროპის ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის აკადემიის წევრი
- 2005 წ. საქართველოს ალერგოლოგიის და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაციის წევრი
დამატებითი ინფორმაცია









2008 წლიდან ვარ საქართველოს რესპირატორული ასოციაციის წევრი;
ვარ მიკრობიოლოგიის სახელმძღვანელოს რეცენზენტი;
10 ნაშრომის რეცენზენტი;
ჩემს შესახებ სამადლობელი პუბლიკაციები ხშირად იბეჭდება პერიოდულ პრესაში;
ხშირად ვაქვეყნებ საინფორმაციო პუბლიკაციებს პოპულარული სტილით მასიური მკითხველისათვის;
პერიოდულად მონაწილეობას ვღებულობ ტელეგადაცემაში: მსოფლიო ალერგოლოგთა კვირა;
ხშირად ვმონაწილეობ მედიკოსთა ინტერნეტკონფერენციებში;
ვიყავი დუბაის, ისრაელის და თბილისის ალერგოლოგიის და იმუნოლოგიის მსოფლიო კონგრესის სიმპოზიუმის და პოსტერული სესიის მოდერატორი.

აწსუ, მედიცინის ფაკულტეტის
კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი

დარეჯან ჯაჭაპურიძე

აწსუ, მედიცინის ფაკულტეტის
კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის კოორდინატორი
ასოცირებული პროფესორი

თამარ ვალიშვილი

აწსუ, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი

ირინე ფხაკაძე
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