Curriculum Vitae
I.

პერსონალური მონაცემები

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

სიმონიძე
გიგლა
55001002518
საქართველო
ქ.ქუთაისი, ვაჟა-ფშაველას 76
599970907
vasilisimonidze@mail.ru

სახელი:
დაბადების თარიღი:
სქესი:

ვასილ
23.02.1966
მამრობითი

II. განათლება
წლები
1985 -1993

სასწავლებლის დასახელება
თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

სპეციალობა
ნევროლოგი

კვალიფიკაცია
ექიმნევროლოგი

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)
№ 825556

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი
17.03.2004

სასწავლებლის

სპეციალობა

სადისერტაციო თემის
დასახელება

კვალიფიკაცია

დასახელება
თბილისის
სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერსიტეტი

ნევროლოგი

მეცნიერებათა
კანდიდატის
ხარისხი
14.00.13

ნევროლოგია, სისხლის
ფორმიანი ელემენტების
სტრუქტურული ცვლილებები
დეგენერაციული დემენციის
დროს.

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

დაწესებულების დასახელება

2005-დღემდე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი,

პოზიცია (აკადემიური
თანამდებობა)
ასოცირებული პროფესორი

საქართველო

IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები
2006
წლიდან
დღემდე

ორგანიზაცია
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განყოფილება
(სამსახური)
მედიცინის
ფაკულტეტი

პოზიცია
ასისტენტ-პროფესორი

V. სხვა საქმიანობა
წლები

პოზიცია

ორგანიზაცია

VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა
ინგლისური ენა
რუსული ენა

კითხვა

მოსმენა

მეტყველება

წერა

C2

C2

C2

C2
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გერმანული ენა
B1
B1
B1
მიუთითეთ სხვა
A1 და A2 - საწყისი საბაზისო მომხმარებელი; B1 და B2 - დამოუკიდებელი მომხმარებელი; C1 და C2 პროფესიონალური მომხმარებელი

B1

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.
№

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება

ვ. სიმონიძე, ო.
სამუშია.

ეპილეფსიური გულყრები
იშემიური ინსულტის დროს
და მისი პრევენცია.ნინო
ჯავახიშვილის სახელობის
ჟურნალი ,,ექსპერიმენტული
და კლინიკური მადიცინა’’

Georgian Medical
News”

Симонидзе В.Г.
Самушия О.С. М.
Д. Гоксадзе

Анализ когнитивных
расстройство при разних
клинических форм болезни
Паркинсона.

“Georgian Medical
News”

ვ. სიმონიძე, ო.
სამუშია, მ. გოგსაძე

გენეტიკური ფაქტორების
როლი პარკისონის დაავდების
დროს

ნინო
ჯავახიშვილის
სახელობის
ჟურნალი
,,ექსპერიმენტულ
ი და კლინიკური
მადიცინა

1

2

3

ვ.სიმონიძე / ო.
სამუშია
4

5

6

7

მ.ნაჭყეპია/
ე.ახალაძე/
ა.კოპალიან/
კ.ბესელია/
ვ.სიმონიძე

Симонидзе В. Г.,
Самушия О.С.

Начкепия М.А.,
Kопалиани
А.Д.,Симонидзе В.Г

თრომბოციტების
სტრუქტურილი
ცვლილებების შედარებითი
ანალიზი ალცჰაიმერის და
პარკისონის დაავადებების
დროს.
პაციენტთა ადრიანი
გააქტიურება გულზე
ოპერაციის პერიოდში,
როგორც
კარდიოქირურგიული
მკურნალობის ოპტიმალური
საშუალება

ტომი

სერია, №

წელი

№3

2018

გვერდები

25-28გვ.

GEORGIAN
MEDICAL NEWS

GEORGIAN

№.7
(280)

2018

ст. 61-64.

№5

2015

226

№1

2014

გვ. 41-46

229

№4

2014

გვ. 16-21

89-92 გვ.

MEDICAL NEWS

Структурные изменения
тромбоцитов при
болезниПаркинсона’’

GEORGIAN

Ранняя активизация пациентов
после операции на сердце, как
мера оптимизаЦии

GEORGIAN

MEDICAL NEWS

2014
№1

” №4

24-27გვ.
2014

გვ.15-20

MEDICAL NEWS
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8

В.G Симонидзе,
Гордезиани М. Г.,
Глонти Л.Ш.Роль

8.1.2.
№

кардиохирургического лечения.
генетических факторов в
патогенезе заболевания
Альцгеймера

Georgian Medical
News

№ 1(94)

ст. 38-40.
2003

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ა
ვტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება

ტომ
ი

სერია,
№

წელი

გვერდებ
ი

1
2
8.1.3.
№

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

ვ.სიმონიძე / ო.
სამუშია
1

2

ვ.სიმონიძე / ო.
სამუშია

8.1.4.
№

სტატიის დასახელება

სისხლის თეთრი ფორმიანი
ელემენტების სტრუქტურული
ცვლილებების შედარებითი
ანალიზი ალცჰაიმერის
დაავადებების დროს
პარკინსონის დაავადების
დროს თრომბოციტების
სტრუქტურული ცვლილებები

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

„ექპერიმენტული
და კლინიკური
მედიცინა“
თბილისი

1

№1

2014

27-32

„ექპერიმენტული
და კლინიკური
მედიცინა“
თბილისი

1

№1

2014

24-27

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

ავტორი/ავტორებ
ი

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

ნ. ნინუა, ვ.
სიმონიძე.

კლინიკური და
კომპიუტერ. ტომოგ.
კრიტერ. პირველადი
დეგენერაციული და
ვასკულური დემენციების
დროს

თსსუ. სამეცნიერო
შრომათა კრებული

ტომ
იXX
XVI

1

სერია, №

წელი

გვერდები

2000

გვ343347.

წელი

გვერდები

2
8.1.5.
№

ნამუშევრების წარდგენა/გამოფენა, მოდელების შექმნა/ჩვენება

ავტორი/ავტორებ
ი

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

1
2
8.2. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

8.3. ეროვნული სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია
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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 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

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

X. სასწავლო/შემოქმედებითი პროექტები
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

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

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

11.2. ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
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№

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

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

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

11.4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

11.5. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

XII.
№
1
2
XIII.

წელი

ავტორი/ავტორები
ვასილ სიმონიძე
ვასილ სიმონიძე

წელი

წელი

13.3.
№

წელი

13.4.
№

დასახელება
ლექციების კრებული
ნევროლოგიაში
ალცჰაიმერის დააავდებ

გამომცემლობა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

წელი
2014
2014

საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე

13.2.
№

ქვეყანა, ქალაქი

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები

13.1.
№

კონფერენციის დასახელება

წელი

გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

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

სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება
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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

საფეხური

პროგრამის დასახელება

XVI. სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა), ექსპერტობა და რეცენზენტობა
№
1
2

დისერტანტი

თემა

გრადაცია

XVII. კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
№

წელი

ტრენინგის დასახელება

2018

გერმანია, ვუცბურგი.
Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für NeuroIntensiv- und Notfallmedizin und
der Deutschen 36. Schlaganfall-Gesellschaft/Arbeitstagung
NeuroIntensiv Medizin (გერმანიის ნეირო ინტენსიური
და გადაუდებელი მედიცინის საზოგადოების და
გერმანის ინსულტის საზოგადოებაის ყოველწლიური
შეხვედრა/ სემინარი ნეიროინტესიური მედიცინა)

2019

გერმანია, ბერლინი.
Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für NeuroIntensiv- und Notfallmedizin und
der Deutschen 37. Schlaganfall-Gesellschaft/Arbeitstagung
NeuroIntensiv Medizin (გერმანიის ნეირო ინტენსიური
და გადაუდებელი მედიცინის საზოგადოების და
გერმანის ინსულტის საზოგადოებაის ყოველწლიური
შეხვედრა/ სემინარი ნეიროინტესიური მედიცინა)

2016

ნეირო ინტენსიური მედიცინის სემინარი.

1

2

გრადაცია (ფასილიტატორი,
მონაწილე)
მონაწილე

მონაწილე

მონაწილე

ნეირო ინტენსიური და გადაუდებელი მედიცინის
გერმანული საზოგადოების და გერმანიის ინსულტის
3

საზოგადოების XXXIII ყოველწლიური შეხვედრა. ბერლინი
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2016

4

გერმანია, ბერლინი.
Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für NeuroIntensiv- und Notfallmedizin und
der Deutschen 34. Schlaganfall-Gesellschaft/Arbeitstagung
NeuroIntensiv Medizin (გერმანიის ნეირო ინტენსიური
და გადაუდებელი მედიცინის საზოგადოების და
გერმანის ინსულტის საზოგადოებაის ყოველწლიური
შეხვედრა/ სემინარი ნეიროინტესიური მედიცინა)

მონაწილე

XVIII. სხვა საექსპერტო მომსახურეობა (მათ შორის იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო ჟურნალის სტატიის,
საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში სამეცნიერო ნაშრომის რეცენზირება)
№
1
2

წელი

საექსპერტო მომსახურეობის სახე

XIX. სხვა აქტივობები
2004-დღემდე ო. ჩხობაძის სახელობის ინვალიდთა და ხადაზმულთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო
ცენტრი, ექიმი - ნევროლოგი;
2008-2010წ ქუთაისის რეგიონალური კლინიკური საავადმყოფო, ნევროლოგიის სამსახურის ხელმძღვანელი;
1997-2006წ ქუთაისის რეგიონალური კლინიკური საავადმყოფო, ექიმი - ნევროლოგი;
1997წ თბილისის აკად. პ. სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიის ინსტიტუტი, სამუშაო ადგილი;
1994-96წ თსსუ ნერვულ სნეულებათა კათედრა, კლინიკური ორდინატურა;
1993-94წ თსსუ ნერვულ სნეულებათა კათედრა, ინტერნატურა;
1998-2005წ დასავლეთის გადაუდებელი მედიცინის და კატასტროფის სამსახური, დირექტორის მოადგილე;
1920-2004წ ქუთაისის რეგინალური სისიხლის ბანკი, სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე;

დამატებითი ინფორმაცია
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