Curriculum Vitae
I.

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

კოსტავა
თენგიზი
60002017479
საქართველო
ქუთაისი, სოლომონ I-ის ქუჩა 69
595-59-07-59
maia. kostava.54@mail.ru

სახელი:
დაბადების თარიღი:
სქესი:

მაია
04/02/1954წ.
მდედრობითი

II. განათლება
წლები

1971-1977

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
ინსტიტუტი

კვალიფიკაცია

სამკურნალო

ექიმი

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)

წარჩინებით
Я №166501

აკადემიური/სამეცნიეროხარისხი
მინიჭების
წელი

1877-79წ.წ.
1980-85წ.წ.

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა და სადისერტაციო თემის
დასახელება

მოსკოვის ი.სეჩენოვის სახელობისN I
სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
მოსკოვის ი. სეჩენოვის სახელობის N I
სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

კვალიფიკაცია

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითი19

კლინიკური ორდინატურა

კარდიოლოგია

Удостоверение №62

კლინიკური ასპირანტურა
დისერტაციის თემა:“გულის
ქრონიკული უკმარისობის
მკურნალობა ვაზოდილატატორებით“

მედიცინის მეცნიერებათა
დოქტორი

МДВ №022395

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

დაწესებულების დასახელება

პოზიცია (აკადემიური თანამდებობა)

1998-2010წ.წ.

ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი

უფროსი მასწავლებელი.

2010-2017წ.წ.

ქუთაისის აკ. წერეტლის სახელობის უნივერსიტეტი.

ასისტენტ -პროფესორი.

IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

ორგანიზაცია

განყოფილება (სამსახური)

პოზიცია
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V. სხვა საქმიანობა
წლები

ორგანიზაცია

პოზიცია

1988-2012წ.წ.

ქუთაისის რეგიონალური კლინიკური საავადმყოფო

ექიმი-კარდიოლოგი

2012-2017წ.წ.

ს.ს.„სამედიცინო კორპორაცია ევექსის“ ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი.

ექიმი -კარდიოლოგი.

გვერდი 2 / 8

Curriculum Vitae
VI. უცხოენის ცოდნა
უცხო ენა

ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

კითხვა

თავისუფლად
თავისუფლად
X
X

მოსმენა

კარგად
თავისუფლად
X
X

მეტყველება

კარგად
თავისუფლად
X
X

წერა

კარგად
თავისუფლად
X
X

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

კარგი
საშუალო
X

X

კარგი
X

X

VIII. სამეცნიერო შრომების სია (2011-2017 პერიოდში)
8.1. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო სტატია:
8.1.1.
№
1

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში

ავტორი/ავტორები

Костава М.Т, Кавтарадзе
Г.В.!

სტატიის დასახელება

«Некоторые аспекты применения леркамена»

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება
Georgian Medical News

ტომი

სერია, №

7-8

წელი

2009

გვერდები

50-53

2
8.1.2.
№
1
2

ავტორი/ავტორები

8.1.3.
№
1
2

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულჟურნალში

ავტორი/ავტორები

8.1.4.
№
1

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულჟურნალში

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

ავტორი/ავტორები
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2
8.1.5.

ნამუშევრების წარდგენა /გამოფენა , მოდელების შექმნა /ჩვენება

ავტორი/ავტორები

№
1
2

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

8.2. საერთაშორისოსამეცნიეროგამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

8.3. ეროვნული სამეცნიეროგამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

IX. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა (2011-2017 პერიოდში)
IX.1.
№

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
წლები

IX.2.
№

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებში წარდგენილი სამეცნიეროგრანტი
წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

IX.3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამცნიეროფონდის მიერდაფინანსებული სამეცნიეროგრანტი
№

წლები

IX.4.
№

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამცნიერო ფონდშ წარდგენილი სამეცნიეროგრანტი
წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში
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IX.5. აწსუ-ს მიერდაფინანსებული სამეცნიეროგრანტი
№

X.
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

სასწავლო/შემოქმედებითი პროექტები (2011-2017 პერიოდში)
წლები

სამეცნიერო ფონდი

XI. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო კონფერენციებში/სიმპოზიუმებში მონაწილეობა (2011-2017 პერიოდში)
XI.1. საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენციაზე /სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

2013

2014

2016

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

V Meждунородная
научно-практическая
конференция
XXX Mеждонародная
научно-практическая
конференция

«Лечение артериальной гипертензии кандерсантаном при хронических
обструктивных заболеваниях лёгких»

г.Новосибирск

«Митральный пролапс при беременности»

г.Новосибирск

XXМеждународная
научно-практическая
конференция

«Роль ЧСС при заболеваниях сердечно- сосудистой системы»

г.Москва

XI.2. ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

XI.3. საუნვერსიტეტო ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი
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XI.4. საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

XI.5. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

XII. გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები (2011-2017 პერიოდში)
№

წელი

ავტორი/ავტორები

დასახელება

გამომცემლობა

1
2
XIII. საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე (2011-2017 პერიოდში)
XIII.1.
№

წელი

XIII.2.
№

წელი

XIII.3.
№

წელი

XIII.4.
№

წელი

გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონება საქართველოში წარდგენით
ავტორი/ავტორები

სასარგებლომოდელის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

სამრეწველონიმუშის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები
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XIV. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დანერგვა-კომერციალიზაცია (2011-2017 პერიოდში)
№

წელი

პროექტის ავტორები და დასახელება

სად დაინერგა

XV. პროფესიული, ერთწლიანი საგანამანთლებლო, საბაკალავრო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელობა
(თანახელმძღვანელობა) (2011-2017 პერიოდში)
№

წლები

საფეხური

პროგრამის დასახელება

1
2
XVI. სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა), ექსპერტობა და რეცენზენტობა (2011-2017 პერიოდში)
№

დისერტანტი

თემა

გრადაცია

1
2
XVII. კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა (2011-2017 პერიოდში)
№

1

წელი

ტრენინგის დასახელება

2014წ.

ს.ს. „ევექსის „ შიდაქსელური ტრეინინგი „ კარდიოლოგიაში“

2015წ.

ს.ს. „ ევექსის“ შიდაქსელური ტრეინინგი „პულმონოლოგიაში“

_____________

____________________________________________________________________

2016წ.
_____________

ს.ს.“ევექსის „ შიდაქსელური ტრეინინგი „ენდოკრინოლოგიაში»
____________________________________________________________________

2017წ.

2016 წ.

ს.ს. „ევექსის“ შიდაქსელური ტრეინინგი „ რევმატოლოგიაში»

Parsipated in the EAN Regional Teaching Course held in

გრადაცია (ფასილიტატორი, მონაწილე)

ს.ს. „ევექსის“ იმერეთის რეგიონის კარდიოლოგები და
თერაპევტები.
ლექტორი ზ. კლიმიაშვილი ს.ს.“ევექსის“ კოორდინატორი
კარდიოლოგიაში.
ს.ს. „ევექსის „ იმერეთის რეგიონის თერაპევტები,
კარდიოლოგები.
ლექტორი მ. თოიძე ს.ს. „ევექსის“ კლინიკური
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
_______________________________________________________
ს.ს. „ევექსის „ ქუთაისის კარდიოლოგები,
ენდოკრინოლოგები და თერაპევტები. ლექტორი მ. თოიძე
_______________________________________________________
ს.ს. „ევექსის“ ქ.ქუთაისის რევმატოლოგები, თრაპევტები,
კარდიოლოგები.
ლექტორი მ. თოიძე.

Kutaisi Referal Hospital
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Kutaisi, Georgia, 6-8 October,2016
2016წ.

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია
გაერთიანებული პოლიპროფილური სამედიცინოკონფერენცია

ბაკურიანი, 2016წ.
მსმენელის სტატუსი;

30 კრედიტ-ქულა

XVIII. სხვა საექსპერტო მომსახურეობა (მათ შორის იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო ჟურნალის სტატიის, საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო
ჟურნალებში სამეცნიერო ნაშრომის რეცენზირება) (2011-2017 პერიოდში)
№

წელი

საექსპერტო მომსახურეობის სახე

1
2
XIX. სხვა აქტივობები : სახელმწიფო სერტიფიკატი ნებადართულ სპეციალობაში „კარდიოლოგია“ 2002წ.
სახელმწიფო სერტიფიკატი ნებადართულ სპეციალობაში „ რადიოლოგია «-2005წ.
სახელმწიფო სერთიფიაკატი ნებადართულ სუბსპეციალობაში „ ექოკარდიოსკოპია“ -2015წ.

დამატებითი ინფორმაცია

გვერდი 8 / 8

