Curriculum Vitae
I.

პერსონალური მონაცემები

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

გრძელიძე
სახელი:
სერგო
დაბადების თარიღი:
60001044188
სქესი:
საქართველო
ქ. ქუთაისი გამსახურდიას 2 ბ.7
599 550369
taisa-grdzelidze@gmail.com

თაისა
09.09.1948
მდედრობითი

II. განათლება
წლები
1975-1976

1969-1975

სასწავლებლის დასახელება
ინტერნატურა - თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო
ინსტიტუტის პათოლოგიური
ანატომიის კათედრა
თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტის
სამკურნალო ფაკულტეტი

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

სამკურნალო საქმე

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)

A-1 #146450

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი
25.06.1985
УДК 618.I/.3

სასწავლებლის

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

სადისერტაციო თემის
დასახელება

მედიცინის
მეცნიერებათა
კანდიდატი.

საშვილოსნოს ლორწოვანი
გარსის მორფოლოგიური
თავისებურებები
მენსტრუალური ყვითელი
სხეულის ფუნქციის
მოშლილობის და ორსულობის
ყვითელი სხეულის პირობებში
მისი განვითარების ადრეულ
ფაზაში

დასახელება
თბილისის სამედიცინო
ინსტიტუტი.

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

პოზიცია (აკადემიური
თანამდებობა)
ჯანდაცვის ფაკულტეტის
თეორიული მედიცინის
მიმართულების ასოცირებული
პროფესორი
დოცენტი. თეორიული
მედიცინის კათედრის გამგე
მასწავლებელი

დაწესებულების დასახელება

2006წ - დღემდე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1999-2006

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1997-1999

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1993-1998

ქუთაისის ფასიანი სამედიცინო ინსტიტუტი „ქუთაისი“

1993-1997

ქუთაისი ი. პეტრიწის სახელობის უნივერსიტეტი

მორფოლოგიისა და ად.
პათოლოგიის კათედრის გამგე
ბიო-სამედიცინო ფაკულტეტის
დოცენტი, დეკანის მოადგილე.

IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

ორგანიზაცია

განყოფილება
(სამსახური)

პოზიცია
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V. სხვა საქმიანობა
წლები
2008წ-დღემდე

პოზიცია

ორგანიზაცია

ექიმი - კლინიკური
მორფოლოგი

შპს „მორფოლოგი“

VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა
კითხვა
მოსმენა
მეტყველება
წერა
ინგლისური ენა
X
X
X
რუსული ენა
X
X
X
X
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
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
მიუთითეთ სხვა

საშუალო

კარგი
X
X

ძალიან კარგი

X
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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

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

1
2
8.1.2.
№

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

1
2
8.1.3.
№
1

2

3

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

თაისა გრძელიძე
დ. თავდიდიშვილი
რ. საკანდელიძე
მ. ფხაკაძე
თ. გრძელიძე

გრძელიძე
გრძელიძე
გაგნიძე

4

8.1.4.
№

სტატიის დასახელება

ფარისებრი
ჯირკვლის კიბო
ყვავილის მტვერისა
და ჭეოს შემცველი
პროდუქტების
გავლენა ორგანიზმის
ჰემატოლოგიურ
მაჩვენებლებზე
ფარისებრი
ჯირკვლის
ავადმყოფობები
პლაფერონის
პროტექტორული
თვისებების შესწავლა
ქრონიკული
აფლატოქსიკოზის
დროს

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

„გონი“

#6

2018

210-213

ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა

#2

2018

27-30

„გონი“

#4

2016

212-216

ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა

#1

2014

36-39

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

1
2
8.1.5.
№

ნამუშევრების წარდგენა/გამოფენა, მოდელების შექმნა/ჩვენება

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

1
2
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 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

მოხსენების სათაური

ქვეყანა,
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2019

2
2019

დასახელება
მედიკოსთა
ტრადიციული 45-ე
საერთაშორისო სკოლაკონფერენცია

2.

თანამედროვე
კლინიკური
მედიცინა_მიღწევები და
უახლესი ტექნოლოგიები
მედიკოსთა
ტრადიციული 46-ე
საერთაშორისო სკოლაკონფერენცია
თანამედროვე
კლინიკური მედიცინა.
მიღწევები და უახლესი
ტექნოლოგიები.
ახალი ათასწლეულის
მედიცინა.
მედიკოსთა
ტრადიციული 43-ე
საერთაშორისო სკოლაკონფერენცია

3

1.

ქირურგიული მკურნალობის დროს
აღმოჩენილი სიმსივნეების იშვიათი
ფორმები
ქალის რეპროდუქციული
(სქესობრივად მომწიფებული)
პერიოდის საშვილოსნოსმხრივი
დისფუნქციური სისხლდენები

1.

1.

ფარისებრი ჯირკვლის
კარცინომის გაახალგაზრდავების
ტენდენცია

ფარისებრი ჯირკვლის ლიმფომა

ქალაქი
ბაკურიანი
საქართველო

ჩაქვი
საქართველო

ბაკურიანი
საქართველო

2018

2017

4

თბილისი
საქართველო

მედიცინის უახლესი
მიღწევები და
ტექნოლოგიები
მომავალი თაობების
ჯანმრთელობისათვის
2017

5

თანამედროვე
კლინიკური
მედიცინა_მიღწევები და
უახლესი ტექნოლოგიები
საქართველოს ექიმთა
სამეცნიერიპრაქტიკული
კონფერენცია

საქართველოს ექიმთა
სამეცნიერიპრაქტიკული
კონფერენცია

ბათუმი
საქართველო

ნეირო-ონკოლოგიის და
ზოგადი ონკოლოგიის
თანამედროვე
დიაგნოსტიკის
აქტუალური საკითხები
მოლეკულური
პათოლოგიის
მნიშვნელოვანი როლი
ონკოლოგიურ
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2017

6

დიაგნოსტიკაში
მედიკოსთა მე-12
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია და
სპეციალიზირებული
ტრენინგები

1.
2.

ფარისებრი ჯირკვლის კარცინომის
შემთხვევათა ზრდის ასაკობრივი ანალიზი
კლინიკო-მორფოლოგიური კვლევის
თანამედროვე ასპექტები

ქემერი
თურქეთი

მუცლის ღრუს ორსულობა, როგორც
ექტოპიური ორსულობის იშვიათი
შემთხვევა
რბილი ქსოვილების სიმსივნეების
დიაგნოსტიკის სირთულეები

ჩაქვი
საქართველო

ასპირაციული ბიოფსიის და ოპერაციის
შემდგომ მიღებული ოპერაციული
მასალის ჰისტოპათოლოგიური
დიაგნოზების შედარების შედეგები
ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობების
დროს
ენდომეტრიუმის აბორტის შემდგომი
უკუგანვითარების საშვილოსნოდან
პათოლოგიური სისხლდენების ერთ-ერთი
მორფოლოგიური ფორმა
საშვილოსნოს ენდომეტრიუმის ადრეული
აბორტისშემდგომი უკუგანვითარების
კლინიკო-მორფოლოგიური
დიაგნოსტიკის მნიშვნელობა
საშვილოსნოს ლორწოვანი გარსის
ჯირკვლოვანი ჰიპერპლაზიის
პრეკანცერული ფორმები

ბაკურიანი
საქართველო

ახალი ტექნოლოგიები
და მიღწევები
მედიცინაში
2017

7

8

2.

მედიკოსთა
ტრადიციული 40-ე
საერთაშორისო
სკლოლა-კონფერენცია

1.

2.

1.

2.

9

12

მედიკოსთა
ტრადიციული 41-ე
საერთაშორისო
სკლოლა-კონფერენცია
თანამედროვე
კლინიკური მედიცინა _
მიღწევები და უახლესი
ტექნოლოგიები

2016

11

1.

თანამედროვე
კლინიკური მედიცინა _
მიღწევები და უახლესი
ტექნოლოგიები
2017

10

მედიკოსთა
ტრადიციული 42-ე
საერთაშორისო
სკლოლა-კონფერენცია

თანამედროვე
კლინიკური მედიცინა _
მიღწევები და უახლესი
ტექნოლოგიები
2016

15th World Congress in
Fetal Medicine
მედიკოსთა
ტრადიციული 39-ე
საერთაშორისო
სკლოლა-კონფერენცია

ჩაქვი
საქართველო

Mallorca, Spain
1.

ენდომეტრიუმის ფუნქციური დარღვევები
(დისფუნქციური სისხლდენა)

ბაკურიანი
საქართველო

2016
თანამედროვე
კლინიკური მედიცინა _
მიღწევები და უახლესი
ტექნოლოგიები
2015

The47th International

Tbilisi
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13

2015

Congress on
Pathophysiology of
Pregnancy
მედიკოსთა მე-10
საიუბილეო
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია

Georgia

1.
2.

საშვილოსნოს ავთვისებიანი სიმსივნეების
იშვიათი ფორმები
ფარისებრი ჯირკვლის მიკროკარცინომის
დიაგნოსტირების მნიშვნელობა

თურქეთი
ქემერი

ახალი ტექნოლოგიები
და მიღწევები
მედიცინაში
14

2015

2015

15

14th World Congress in
Fetal Medicine
მედიკოსთა
ტრადიციული 37-ე
საერთაშორისო
სკლოლა-კონფერენცია

Crete, Greece
1, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა
კლინიკო მორფოლოგიური შენების
პათოლოგიები

ბაკურიანი
საქართველო

იმუნოჰისტოქიმიური კვლევების
მნიშვნელობა ფარისებრი ჯირკვლის
პრეკანცერული პროცესების
დიაგნოსტიკაში

თურქეთი
ბელეკი

თანამედროვე
კლინიკური მედიცინა _
მიღწევები და უახლესი
ტექნოლოგიები

2014
16

მედიკოსთა მე-10
საიუბილეო
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია

1.

ახალი ტექნოლოგიები
და მიღწევები
მედიცინაში
17

2014

2014
18

19

13th World Congress in
Fetal Medicine
მედიკოსთა
ტრადიციული 35-ე
საერთაშორისო
სკლოლა-კონფერენცია

Nice, France
1.

2.

თანამედროვე
კლინიკური მედიცინა _
მიღწევები და უახლესი
ტექნოლოგიები

2013

მედიკოსთა მე-8
საიუბილეო
საერთაშორისო
კონფერენცია და
სპეციალიზირებული
ტრენინგები

1.

საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეული
გამოვლინების კლინიკო-მორფოლოგიური
თავისებურებები
ფარისებრი ჯირკვლის ზოგიერთი
პათოლოგიის კლინიკო-მორფოლოგიური
ფორმები

ბაკურიანი
საქართველო

კლინიკურ-მორფოლოგიური კვლევის
პერსპექტივები და მნიშვნელობა
თანამედროვე კლინიკური მედიცინის
განვითარებაში

ბელეკი,
თურქეთი

ახალი ტექნოლოგიები
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Curriculum Vitae
და მიღწევები
მედიცინაში

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

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

წელი

წელი

13.3.
№

დასახელება

გამომცემლობა

წელი

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

გამოგონება საქართველოში წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

სასარგებლო მოდელის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება
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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
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
2016

1
2015
2
2013
3

2013
4
2012
5
6

2011

ტრენინგის დასახელება
ყაზბეგი-საქართველო
scientific-Practical Seminar on Diagnostic
Topics
ლოპოტა- საქართველო
Current Diagnostic Approaches in Pathology
Practice Scientific-Practical Sedinar on
Diaggnostic Topics
თბილისი-საქართველო
სემინარი, უორქშოპი და მასტერკლასი
დერმატოლოგიაში,
დერმატოონკოლოგიაში,
დერმატოპათოლოგიასა და
დერმატოქირურგიაში
თბილისი-საქართველო
ენოკრინული პათოლოგიისა და
ნეიროპათოლოგიის შესახებ
თბილისი-საქართველო
უროლოგიური პათოლოგიის აქტუალური
საკითხები
ბათუმი-საქართველო
გინეკოლოგიური და ძუძუს პათოლოგია

გრადაცია (ფასილიტატორი, მონაწილე)

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

წელი

საექსპერტო მომსახურეობის სახე
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2
XIX. სხვა აქტივობები

დამატებითი ინფორმაცია ნაციონალური ბიზნესრეიტინგების კავშირის მიერ მინიჭებული ორგზის (20152016წწ) ოქროს სერტიფიკატი და „დარგის ლიდერის“ წოდება.
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