Curriculum Vitae
I.

პერსონალური მონაცემები

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

ბეშკენაძე-ჩაკვეტაძე
გრიგოლი
60003004238
საქართველო
ქუთაისი, გ. ჭანტურიას 7
599 51 60 56
maia.beshkenadze@yahoo.com

სახელი:
დაბადების თარიღი:
სქესი:

მაია
17.01.1956
მდედრობითი

II. განათლება
წლები

სასწავლებლის დასახელება

1972-1978

მოსკოვის სამედიცინო აკადემია

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

ექიმი სამკურნალო,
ექიმი

მეანგინოკოლოგი

დიპლომის ნომერი (სერიის
მითითებით)

BI №469987

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი

13.06.1984
МД №022264

სასწავლებლის დასახელება

მოსკოვის სამედიცინო
აკადემია

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

მეანგინეკოლოგი

სადისერტაციო თემის დასახელება

„ჰომეოსტაზის თავისებურებები
ოპერაცია საკეისრო კვეთის
შემდეგ“

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა

2001-დღემდე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერისიტეტი

პოზიცია (აკადემიური
თანამდებობა)
ასოცირებული პროფესორი

1996-2001

ქუთაისის სამედიცინო ინსტიტუტი „ქუთაისი“

ასოცირებული პროფესორი

წლები

დაწესებულების დასახელება

IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

ორგანიზაცია

1996-2001

განყოფილება (სამსახური)

მეან-გინეკოლოგიის
კათედრა

ქუთაისის სამედიცინო ინსტიტუტი
„ქუთაისი“

პოზიცია

კათედრის გამგე

V. სხვა საქმიანობა
წლები

ორგანიზაცია

პოზიცია

2012-დღემდე

ქუთაისის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი

ექიმი მეან-გინეკოლოგი

1985-2012

ქუთაისის №1 სამშობიარო სახლი

ექიმი მეან-გინეკოლოგი

VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა

კითხვა

მოსმენა

მეტყველება

წერა

ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

B1 B2
C1 C2

B1 B2
C1 C2

B1 B2
C1 C2

B1 B2
C1 C2

A1 და A2 - საწყისი საბაზისო მომხმარებელი; B1 და B2 - დამოუკიდებელი მომხმარებელი; C1 და C2 - პროფესიონალური მომხმარებელი

VII. კომპიუტერთან მუშაობის უნარი (აღნიშნეთ  სიმბოლოთი)
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საწყისი დონე

Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
მიუთითეთ სხვა
ინტერნეტი

საშუალო

კარგი

ძალიან კარგი

X
X
X
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VIII. სამეცნიერო შრომების სია
8.1. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო სტატია:
8.1.1.
№
1

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში

ავტორი/ავ
ტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

შელია,
ბეშკენაძე

ორსულის სხეულის მასა,
როგორც რისკის ფაქტორი
სამეანო გართულებებისა

Georgian Medical News

ტომი

სერია, №

წელი

2012

გვერდები

14-18

2
8.1.2.
№

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავ
ტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

1
2
8.1.3.
№

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ა
ვტორები

მ.
ბეშკენაძ
ე

სტატიის დასახელება

ულტრაბგერითი კვლევის
მეთოდით განსაზღვრული
ზუსტი გესტაციური ვადა და
მისი მნიშვნელობა მეანობაში

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

№1

აკ. წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
მოამბე

2019

1

130-134

https://m
oambe.at
su.edu.ge
/edition/
gamocem
a13/305-.html

2
8.1.4.
№

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

ავტორი/ავ
ტორები

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/ავ
ტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

1
2
8.2. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№
1

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

8.3. ეროვნული სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
გვერდი 3 / 6

Curriculum Vitae
№

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
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

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

1
2
3
11.4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

11.5. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

XII.
№

XIII.

წელი

ავტორი/ავტორები

წელი

ავტორი/ავტორები

წელი

წელი

წელი

წელი

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

13.4.
№

გამომცემლობა

გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით

13.3.
№

დასახელება

საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე

13.2.
№

ქვეყანა, ქალაქი

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები

13.1.
№

კონფერენციის 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

1
2

2016წლიდან

საფეხური

რეზიდენტურა

პროგრამის დასახელება

მეანობა-გინეკოლოგია

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

დისერტანტი

თემა

გრადაცია

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

1
2

წელი

2017
2012

ტრენინგის დასახელება

გრადაცია (ფასილიტატორი, მონაწილე)

მეცნიერების უახლესი მიღწევები და
ტექნოლოგიუები
Ebbective Perinatal Care

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:
1 .“მეანობა“ ლექციების კურსი, 2013. პროფ. გ. შელია. რედაქტორი; პროფ. მ. ბეშკენაძე - ჩაკვეტაძე
2. ინდუცირებული აბორტი ორსულობის I ტრიმესტრში თანამედროვე მიდგომები, პრაქტიკული რეკომენდაციები
პროფ. გ. შელია, 2014 წელი, რედაქტორი მ. ბეშკენაძე.
დამატებითი ინფორმაცია
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