Curriculum Vitae
I.

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

გვეტაძე
გივი
60002008907
საქართველო
ქუთაისი დ.ავალიანის1/7
599589971
l.gvetadze@gmail.com

სახელი:
დაბადების თარიღი:
სქესი:

ლაგი
22.07.1948
მამრობითი

II. განათლება
წლები

სასწავლებლის დასახელება

1975-1978

კრასნოდარის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტის შინაგან
სნეულებათა პროპედევტიკის
კათედრის დასწრებული
ასპირანტურა
კრასნოდარის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტის შინაგან
სნეულებათა პროპედევტიკის
კათედრის კლინიკური
ორდინატურა
კრასნოდარის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტი

1973-1975

1967-19731

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

შინაგანი
სნეულებანი

თერაპევტი

შინაგანი
სნეულებანი

თერაპევტი

სამკურნალო

მკურნალი

დიპლომის ნომერი (სერიის
მითითებით)

Ю N 906100

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი

1981წ, МД N
014096

სასწავლებლის დასახელება

კრასნოდარის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტი

სპეციალობა

შინაგანი
სნეულებანი

კვალიფიკაცია

სადისერტაციო თემის დასახელება

მედიცინის
აკადემიური
დოქტორი

გასტროდუოდენური სისტემის
ფუნქციონალური მდგომარეობა
ქრონიკული პანკრეატიტების
დროს.

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

2014-დღემდე
2006-2014

დაწესებულების დასახელება

პოზიცია (აკადემიური
თანამდებობა)

პროფესორ-ემერეტუსი
სრული პროფესორი

1999-2006

ამავე უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტი
აკ.წერეთლის უნივერსიტეტი ს ჯანდაცვის
ფაკულტეტი
აკ წერეთლის უნივერსიტეტის სამკურნალო
დეპარტამენტი
აკ.წერეთლის უნივერსიტეტის თერაპიის კათედრა

1996-2006

ქუთაისის აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დოცენტი

2006-2014

დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი
კათედრის გამგე

სამედიცინო ფაკულტეტი

1996-1999

აკ.წერეთლის სახ.უნივერსიტეტის კლინიკური
დისციპლინების კათედრა

კათედრის გამგე

1978-1983

კრასნოდარის სახელმწიფო ინსტიტუტის შინაგან

ასისტენტი

სნეულებათა კათედრა
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IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

ორგანიზაცია

1995-1997

განყოფილება (სამსახური)

დეკანატი

აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის

პოზიცია

დეკანის მოადგილე

სამედიცინო ფაკულტეტი

V. სხვა საქმიანობა
წლები

ორგანიზაცია

პოზიცია

2014-დღემდე
1995-2014

შ.პ.ს. ჰეპატო-გასტროენტეროლოგიური კლინიკა
ქუთაისის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო

1984-1995

ქუთაისის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო

დირექტორი
ზოგადი თერაპიული
განყოფილების გამგე
გასტროენტეროლოგიური
განყოფილების გამგე

VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა

ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

კითხვა

+
+
+

მოსმენა

+
+
+

მეტყველება

+

წერა

+
+

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
Internet expolerer

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

Web of scolar
multidisciplinary
scientific journal

1(19)

vol2

science review. open
access peer-reviend
journal

1
2
8.1.2.

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში

№

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

1

I.Didbaridze,N.Lekis
hvili,L.Gvetadze,n,br
egadze

Гветадзе Л. Г.

cooordination compounds
of some d-metals of
tetrathioarsenates(5) with
orto-phenylenediamine.
thombotic
trombocytopenic
purpura(ttp) and modern
approach to its
investigation and treatment
Роль длительного
эмоциального стресса в
течений
гастроэнтерологических
заболеваний
Психосоматический

Кавтарадзе Г.В

механизм в патогенезе

.Квачадзе Т.К.

бронхиальной астмы и

k.ukleba,l.gvetadze
2

3

4

Гветадзе Л.
Г.Кавтарадзе
Г.В.Квачадзе Т.К.

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

2018
january

4-7

3(20)

2019
march

12-13

Georgian Medical News

225

2013

83-87

Georgian Medical News

225

2013

78-81

язвенной болезни
8.1.3.
№

1

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

К. Уклеба Л
.Гветадзе М. Хапава
К. Мерквиладзе

К .УклебаЛ.
Гветадзе И. Кучава
2

8.1.4.
№

სტატიის დასახელება

Немедикаментозное
управление
артериальной
гипертензий в системе
первичного
здравохранения
Особенности
управпения
бронхиальной астмой в
системе первичного
здравохранения

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა

5

2013

50-55

ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა

1

2013

32-37

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

1
2
8.1.5.

ნამუშევრების წარდგენა/გამოფენა, მოდელების შექმნა/ჩვენება
გვერდი 3 / 6

Curriculum Vitae
ავტორი/ავტორები

№

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

1
2
8.2. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

8.3. ეროვნული სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№
1
2

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება
ქეთევან უკლება ძირითად, გავრცელებულ ქრონიკულ დაავადებათა
მართვა პირველად ჯანდაცვაში
ქეთევან უკლება შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა 1 ნაწილი

პოზიცია
რედაქტორი
რედაქტორი

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
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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
№

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.
№

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

13.2.
№

წელი

13.3.
№

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
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დასახელება

13.4.
№

წელი

სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება
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)
№

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

ტრენინგის დასახელება

გრადაცია (ფასილიტატორი, მონაწილე)

1
2
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 2005-2014 საქართველოს გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ნაციონალური
ასოციაციის იმერეთის რეგიონის ხელმძღვანელი.
დამატებითი ინფორმაცია; დაქორწინებული
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