Curriculum Vitae
I.

პერსონალური მონაცემები

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

ვალიშვილი
სახელი:
ნოდარი
დაბადების თარიღი:
60001028322
სქესი:
საქართველო
ქუთაისი, რუსთაველის გამზ.104/30
5 77 13 18 81
tamara.valishvili@atsu.edu.ge

თამარი
4/01/1968
მდედრობითი

II. განათლება
წლები

სასწავლებლის დასახელება

1987-1993

მოსკოვის ი.მ. სეჩენოვის სახელობის
პირველი
სამედიცინო
ინსტიტუტი
(მოსკოვის სამედიცინო აკადემია)
თბილისის სამედიცინო აკადემია

1993
2005 -2007

სპეციალობა

აკაკი წერეწთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ
მეცნირებათა ფაკულტეტი, მაგისტრატურა

კვალიფიკაცია

დიპლომის
ნომერი (სერიის
მითითებით)

სამკურნალო
ფაკულტეტი,
სამკურნალო
ფაკულტეტი
ბიზნესის
მართვა

ექიმი

N827555

ბიზნესის მართვის
მაგისტრი

000089

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების
წელი,
დიპლომის
ნომერი
2000-2002

სასწავლებლის დასახელება

საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის ალ.ნათიშვილის
ექსპერიმენტული
მორფოლოგიის ინსტიტუტი

სპეციალობა

პათოლოგიური
ანატომია
14.00.15

კვალიფიკაცია

მედიცინის
დოქტორი

სადისერტაციო თემის
დასახელება

მწვავე და ქრონიკული ფიზიკური
დატვირთვის გავლენა სხვადასხვა
ასაკის ცხოველების გულის და
ჩონჩხის კუნთის სტრუქტურაზე

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

დაწესებულების დასახელება

პოზიცია (აკადემიური თანამდებობა)

1994- 2011

სამედიცინო ინსტიტუტი “ქუთაისი“

2003-2005

სამედიცინო ინსტიტუტი “ქუთაისი“,

ნორმალური ფიზიოლოგიის კათედრის
ასისტენტი
ასისტენტ პროფესორი

2005-2008

სამედიცინო ინსტიტუტი “ქუთაისი“,

ასოცირებული პროფესორი

2006 -2007

სამედიცინო ინსტიტუტი “ქუთაისი“,

2008 -2011

სამედიცინო ინსტიტუტი “ქუთაისი“,

ადამიანის ფიზიოლოგიის, პათოლოგიური
ფიზიოლოგიის საგნების ხელმძღვანელი
სრული პროფესორი

2008 -2011

სამედიცინო ინსტიტუტი “ქუთაისი“,

აკადემიური საბჭოს წევრი

2011-2013

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პათოლოგიური ფიზიოლოგიის პედაგოგი

2013 წლიდან

პრეკლინიკური დისციპლინების
ინგლისურენოვანი სწავლების
ქვემიმართულების ასოცირებული პროფესორი
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IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

ორგანიზაცია

1995-2008

სამედიცინო ინსტიტუტი
“ქუთაისი“ს სამედიცინო
კოლეჯი
სამედიცინო ინსტიტუტი
“ქუთაისი“
სამედიცინო ინსტიტუტი
“ქუთაისი“
ქუთაისის აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006-2007
2007-2011
2011 წლიდან

განყოფილება (სამსახური)

პოზიცია
სამედიცინო კოლეჯის დირექტორი

უმაღლესი სკოლამდელი
განათლების კოორდინატორი
რექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის
საგანმანათლებლო
პროგრამების განვითარების
განყოფილების სექტორი

2014 წლიდან

განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული
ცენტრი

2014 წლიდან

ქუთაისის აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კლინიკური მედიცინის
დეპარტამენტი

2017 წლიდან

ქუთაისის აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მედიცინის ფაკულტეტი

მთავარი სპეციალისტი

აკრედიტაციის ექსპერტი
პროფესიული განათლების
ავტორიზაციის-აკრედიტაციის
ექსპერტი
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
სადისერტაციო საბჭოს
თავმჯდომარე

V. სხვა საქმიანობა
წლები

პოზიცია

ორგანიზაცია

VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა
კითხვა
მოსმენა
მეტყველება
წერა
ინგლისური ენა
B2
B2
B2
B2
რუსული ენა
C2
C2
C2
C2
გერმანული ენა
B1
B1
B1
B1
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

კარგი

ძალიან კარგი
+
+
+

Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
მიუთითეთ სხვა

VIII. სამეცნიერო შრომების სია
8.1. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო სტატია:
8.1.1.
№
3

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში

ავტორი/ავტორები

Валишвили Т Н,

სტატიის დასახელება

Оценка параметров

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

Georgian medical news

ტომი

სერია, №

წელი

266

N5

2017

გვერ
დები
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2

Чихладзе М В,
Гамкрелидзе С Л
M. Chikhladze,
T.Valishvili,
S.Gamkrelidze,

8.1.2.
№
1

Валишвили Т.Н.

№

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ИЗМЕНЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ
ГЛИКОГЕНА В
УСЛОВИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ В
СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ვალიშვილი
თამარი

ოქსიტოცინის მოქმედება
ცენტრალურ ნერვულ
სისტემაზე მშობიარობის
დროს

ვალიშვილი
თამარი

ექიმების პრაქტიკული
მომზადების დეფიციტი უმაღლესი სამედიცინო
განათლების
აქტუალური პრობლემა

საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის მაცნე/
ბიომედიცინის სერია, №56(40),
ერთობლივი სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია მიძღვნილი
აკადემიკოს ვარლამ
ქელბაქიანის
დაბადებიდან 80
წლისთავისადმი
(შრომები)

8.1.1.

ტომი

სერია,
№

წელი

Труды
Международной
научно-практической
конференции
«Теоретические и
практические научные
инновации», Польша,
Краков,

ავტორი/ავტო
რები

2

2015

გვერდები

2013

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

1

№

International Journal on
Immunorehabilitation

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

8.1.3.

внешнего дыхания
студентоы
Physiological Indicators of
external respiratory function
in young population of
Georgia

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

2014

2013

263-266

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

სერია, №

წელი

გვერდები

1
2
8.1.2.
№

ნამუშევრების წარდგენა/გამოფენა, მოდელების შექმნა/ჩვენება

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

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

The Erasmus+international Credit Mobility
exchange program at the University of Chester
(agreement N 2018-1-UK01-KA107-047345

2019
1
2016

an Erasmus Mundus Action 2,
Strand 1, Lot 5 Scholarship
under the MEDEA Project.
Project Number:.

2013-2522/001-001-EMA2. Cardiff Metropolitan
University for a 1 month scholarship at Staff
level

2013 -2015

European Commision
through the TEMPUS
programme of the Education,
Audiovisual and Culture
Executive Agency (EACEA)

Research project ~ESTABLISHMENT ON THE
SUPRA-REGIONAL NETWORK OF THE
NATIONAL CENTRES IN MEDICAL
EDUCATION, FOCUSED ON PBL AND
VIRTUAL PATIENTS

2

3

სტატუსი
პროექტში

9.1. საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებში წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

1
2
9.2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

1
2
9.3. შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამცნიერო ფონდშ წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

1
2
9.4. აწსუ-ს მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

1
2
X.

სასწავლო/შემოქმედებითი პროექტები
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№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

1
2
XI საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო კონფერენციებში/სიმპოზიუმებში მონაწილეობა
9.5. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

კონფერენციის დასახელება

2019

MACM – 2019

1
2019



AMEE – conference;

მოხსენების სათაური
წყალტუბოს სამკურნალო ფაქტორები ძვალ–

ქვეყანა,
ქალაქი
Georgia,

სახსროვან პათოლოგიის მკურნალობაში

Kutaisi

Implementation of an OSCE at Medical Faculty of

Austria Vienna

the ATSU
2

T Valishvili Implementation of an OSCE at Medical
Faculty of the ATSU
2018



The 6th International Congress of the Georgian

3

Respiratory Association,
2018



4

2017
5

6

2016
2015

7
2015
8
2015
9
2014
10
2014
11

12

Batumi

2014



12th International Society of
Physical and Rehabilitation
Medicine (ISPRM) World
Congress

HENTI 2017 – the ыусщтв
international conference – high
education – new technologies and
innovation
 X world Congress on Asthma,
COPD and Immunopathology
VIII Georgian Congress of Allergy, 
Asthma and Immunology; VI
International Congress “Health
and Drugs”
 HENTI 2015 – the first

international conference – high
education – new technologies and
innovation
 AMEE 2015, an International

Association for Medical
Education, International
Conference
 International Scientific Conference,
Management (Union University
Belgrade)
9th Silk Road International

Conference on Business,
Economics, International Relations
and Education
AMEE 2014, an International

Association for Medical Education,

,

Paris, France

Features and Uniqueness of the Mineral Springs
Water of Tskhaltubo
Issues and modern challengers in medical education
– implementation of the problem Based mthos in the
New Vision Univrsity
Physiological Indicators of external respiratory
function in young population of Georgia

Kutaisi
Georgia

Dubai, UAE
TbilisiTskhaltubo

Kutaisi, ATSU

Glasgow, UK

Implementation of the method of problem based
learning at the akaki tsereteli state university,

Serbia,
Belgrade
Tbilisi,
Georgia

Milan, Italy
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2014
13

International Conference
XII ეროვნული სამეცნიერო
კონფერენცია „ფიზიოლოგიისა
და ბიომედიცინის აქტუალური
პრობლემები“

ოქსიტოცინის მოქმედება ცენტრალურ ნერვულ
სისტემაზე მშობიარობის დროს

ქუთაისი

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

წელი

კონფერენციის დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა,
ქალაქი
ქუთაისი

XII ეროვნული სამეცნიერო
ოქსიტოცინის მოქმედება ცენტრალურ ნერვულ
კონფერენცია „ფიზიოლოგიისა
სისტემაზე მშობიარობის დროს
1
და ბიომედიცინის აქტუალური
პრობლემები“
10.1. საუნვერსიტეტო ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და
2014

გამოქვეყნება
№

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

1
2
10.2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№
1

წელი
2019

კონფერენციის დასახელება
MACM -2019 – MODERN ACHIEVMENTS IN CLINICAL MEDICINE

ქვეყანა, ქალაქი
ქუთაისი, საქართველო

10.3. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№
1
2

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

XII გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
№
ავტორი/ავტორები
დასახელება
გამომცემლობა
1 Tamar Valishvili
Physiology of the Nervous system
აწსუ-ს გამომცემლობა
2 Tamar Valishvili
Introduction to Physiology
აწსუ-ს გამომცემლობა
XI. საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე
11.1.
№

წელი

წელი
2015
2014

გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის
ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის
ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის
ნომერი

1
2
11.2.
№

წელი

გამოგონება საქართველოში წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

1
2
11.3.
№

წელი

სასარგებლო მოდელის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

1
2
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11.4.
№

წელი

სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის
ნომერი

1
2
XII. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დანერგვა-კომერციალიზაცია
№
1
2

წელი

პროექტის ავტორები და დასახელება

სად დაინერგა

XV. პროფესიული, ერთწლიანი საგანამანთლებლო, საბაკალავრო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა)
№
1
2
3
4

წლები
2018 – 2019
2018–2019
2016 წლიდან
2016 წლიდან

საფეხური
ერთსაფეხურიანი
ბაკალავრიატი
ერთსაფეხურიანი
ბაკალავრიატი

პროგრამის დასახელება
სამკურნალო საქმე
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამა
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

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

დისერტანტი

თემა

გრადაცია

XVII. კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
№

წელი
2016

ტრენინგის დასახელება
Cardiff Metropolitan University, UK

გრადაცია (ფასილიტატორი, მონაწილე)
Certificate of recognition – recognition of a one month
placement in the Department of Biomedical Sciences,
Cardiff School of Health Sciences, Cardiff Metropolitan
University

2016

Kutaisi, Georgia

EAN Regional Teaching Course

2015

Kutaisi, ATSU

Continuous Education Centre of ATSU, Language Centre
, English Language Course, Level B2

2015

თბილისი, განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრი

პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების
ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში DACUM
მეთოდოლოგიით პროფესიული სტანდარტების
შემუშავების პროცესის ფასილიტაციისათვის

2014

England, London

St.George’s University of London,

1

2
3

4

5

6
7

Training for VIRTUAL PATIENT AUTHORING
2014

Kutaisi, ATSU

Language Centre of the Faculty of Arts, English Language
Course, Level B1

2013

British Centre, Callan Method

Stage 8 of the Callan method (Stage 6 is at the level of the
Cambridge Preliminary, whilst stage 12 is at the level of
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the Cambridge First Certificate.
8

2013

Kutaisi, ATSU

Its learning Programm, Intensive training

9

2013

Tbilisi, David Tvildiani Medical University

Problem Based Learning (PBL) Training

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
დამატებითი ინფორმაცია
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