Curriculum Vitae
I.

პერსონალური მონაცემები

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

ტყეშელაშვილი
სახელი:
სერგოს ას.
დაბადების თარიღი:
60001000770
სქესი:
საქართველოს
ქ. ქუთაისი. ლადო ასათიანის ქუჩა #16
+995431274148 , +995599370515

თინათინი
29.11.1960
მდედრ.

tiniko-60@mail.ru:

II. განათლება
წლები

1983-1985

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

საქართველოს ჯანმრთელობის

კვალიფიკაცია

პედიატრია

პედიატრია

პედიატრია

პედიატრი

დიპლომის ნომერი (სერიის
მითითებით)

დაცვის სამინისტროს პედიატრიის
სამეცნიერო -კვლევითი
ინსტიტუტის კლინიკური
ორდინატურა
1977-1983

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტი

ИВ № 255780

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი

4.04.1988
МД №031228

სასწავლებლის დასახელება

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტი

სპეციალობა

მედიცინა

კვალიფიკაცია

სადისერტაციო თემის დასახელება

მეცნიერებათა
კანდიდატი

ალერგიული (ექსუდაციურკატალური) დიათეზის მქონე
ბავშვთა იმუნური
რეაქტიულობის
თავისებურებანი და HLA
სისტემის ანტიგენები

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

დაწესებულების დასახელება

პოზიცია (აკადემიური
თანამდებობა)

2014 წ-დან

ქუთაისის ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი

ასისტენტ-პროფესორი

2008-2014

ქუთაისის ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი

მოწვეული სპეციალისტი

2005-2009

ქუთაისის სამედიცინო ინსტიტუტის „ქუთაისი“

ასოცირებული პროფესორი

1997-2001

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი

ადამიანისა და ცხოველთა
ფიზიოლოგიის კათედრის
დოცენტი

IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

2012 წ-დან

ორგანიზაცია

აკადემიკოს ზ. ცხაკაიას სახელობის

განყოფილება (სამსახური)

პოზიცია

ნეონატოლოგია

სამსახურის უფროსი

ნეონატოლოგია

სამსახურის უფროსი

დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული
მედიცინის ეროვნული ცენტრი
2011-2012

ქუთაისის სამხარეო დედათა და ბავშვთა

გვერდი 1 / 6

Curriculum Vitae
სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი
2003-2011

ქუთაისის სამხარეო დედათა და ბავშვთა
სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი

1996-2004

ქუთაისის სამედიცინო ინსტიტუტი

ახალშობილთა
ობსერვაციული
განყოფილება
პედიატრიის კათედრა

განყოფილების გამგე

კათედრის გამგე

„ქუთაისი“
V. სხვა საქმიანობა
წლები

ორგანიზაცია

პოზიცია

VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა

კითხვა

მოსმენა

მეტყველება

წერა

ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

B2

B2

B2

B2

C2

C2

C2

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.
№

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.
№

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

თ. ტყეშელაშვილი,
ნ. ხელაძე
1

2

თ. ტყეშელაშვილი,
ჯ. ჭეიშვილი, შ.
სულამანიძე 8.1.4.

№

D ვიტამინისა და
კალციუმის
დეფიციტის
პრევენციისა და
მკურნალობის
თანამედროვე
რეკომენდაციები
ანტიბიოტიკასოცირებული დიარეა.

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ნეონატოლოგია

№1

2017

69-79

სამედიცინო
ჟურნალი.

№1

2011წ.

64-68

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

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

2014

კონფერენციის
დასახელება

უსაფრთხო
დედობაჯანმრთელი
ახალშობილი

მოხსენების სათაური

თირკმელზედა ჯირკვლის თანდაყოლილი
ჰიპერპლაზიის დიაგნოსტიკა და მართვა ნეონატალურ
ასაკში

ქვეყანა, ქალაქი

საქართველო. ბათუმი

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

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი
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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.
№

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
ავტორი/ავტორები

დასახელება

გამომცემლობა

წელი

1
2
XIII.

საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე
13.1.

№

წელი

გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით
ავტორი/ავტორები

13.2.
№

წელი

წელი

ავტორი/ავტორები

წელი

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონების
დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

სასარგებლო მოდელის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

13.4.
№

გამცემი ორგანო

გამოგონება საქართველოში წარდგენით

13.3.
№

გამოგონების
დასახელება

გამოგონების
დასახელება

სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

XIV. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დანერგვა-კომერციალიზაცია
№

წელი

პროექტის ავტორები და დასახელება

სად დაინერგა
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XV. პროფესიული, ერთწლიანი საგანამანთლებლო, საბაკალავრო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა)
№

წლები

საფეხური

პროგრამის დასახელება

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

დისერტანტი

თემა

გრადაცია

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

წელი

1

2017

2

2017
2017

3
4
5

2017
2017
2017

6
2016
7

8
9
10
11

2015
2015
2014
2013

ტრენინგის დასახელება

გრადაცია (ფასილიტატორი, მონაწილე)

ბავშვთა და მოზარდთა მედიცინა
დღენაკლულთა საერთაშორისო დღე
აქტუალური საკითხები ნეონატოლოგიასა
და პედიატრიაში
ჯანმრთელი ბავშვი-ახალი გამოწვევები
საქართველოს რესპირაციული
ასოციაციის მე-5 საერთაშორისო კონგრესი
მედიცინის უახლესი მიღწევები და
ტექნოლოგიები-მომავალი თაობების
ჯანმრთელობისათვის
სამშობიარო ბლოკში ახალშობილის
რეანიმაციისა და ბლოკის შემდგომი
პერიოდის სტაბილიზაციის ძირითადი
პრინციპები
I საერთაშორისო კონფერენცია
რეოლოგიაში
საქართველოს პედიატრიული აკადემიის I
საერთაშორისო კონგრესი
საქართველოს რესპირაციული
ასოციაციის მე-4 საერთაშორისო კონგრესი
საერთაშორისო კონფერენცია
,,ნეონატოლოია-პედიატრია“

მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე

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

1
2
XIX. სხვა აქტივობები
დამატებითი ინფორმაცია
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