I.

Curriculum Vitae

პერსონალური მონაცემები

გვარი:
დაბადების თარიღი:
პირადი ნომერი:
მისამართი:
ტელეფონის ნომერი:
ელ.ფოსტა:

სახელი:
მოქალაქეობა:
სქესი:

ჩიხლაძე
04/12/1964
60002001305
ქუთაისი, აღმაშენებლის გამზირი, 73
599 234 779; 0431 27 02 09
iaaci@mail.ru

მამის სახელი: ვასილი

მანანა
საქართველო
მდედრობითი

II. განათლება
წლები

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

1992-1995 იმუნოლოგიის ინსტიტუტი, მოსკოვი, რუსეთი
1984–1989 წწ. ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახ. სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

კვალიფიკაცია

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)

ალერგოლოგია/იმუნოლოგია
ბიოლოგია

ბიოლოგი

რ3 08375

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების
წელი

1999

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა და სადისერტაციო თემის
დასახელება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი უნUუნივერსიტეტი

ალერგოლოგია–იმუნოლოგია

კვალიფიკაცია

ბიოლოგიის მეცნიერებათა
კანდიდატი

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)

002199

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

დაწესებულების დასახელება

პოზიცია (აკადემიური თანამდებობა)

2018–დღემდე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი

2014–2018

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ–პროფესორი

2012–2013

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოწვეული ლექტორი

2009-2011

სამედიცინო ინსტიტუტი „ქუთაისი“

მოწვეული სპეციალისტი
პროფესორი

IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

2008–დღემდე
2005–2008
2001–2005
2000-2017

ორგანიზაცია

განყოფილება (სამსახური)

პოზიცია

ალერგოლოგიის, ასთმისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/კ
დირექტორის მოადგილე
ინსტიტუტი- დირექტორის
მოადგილე,
საქართველოს
მეცნიერებათაპირველი
აკადემიის
ალერგოლოგიის, ასთმისა დირექტორის მოადგილე
და კლინიკურიმეცნიერებათა
იმუნოლოგიის
ს/კ ინსტიტუტი
საქართველოს
აკადემიის
ალერგოლოგიის, ასთმისა სწავლული მდივანი

დირექტორის მოვალეობის
შემსრულებელი
დირექტორის
მოადგილე

და კლინიკური იმუნოლოგიის
ს/კ ინსტიტუტი
ალერგოლოგიის,
ასთმის და კლინიკური
იმუნოლოგიის
ეროვნული ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია

დორექტორის მოადგილე

განყოფილების გამგე
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1992–2001

იმუნოლოგიისა და ალერგოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი (წყალტუბო) სწავლული მდივანი

1991–1992

იმუნოდიაგნოსტიკის განყოფილების
გამგე
იმუნოლოგიისა და ალერგოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი (წყალტუბო) იმუნოფერმენტული ლაბორატორია ლაბორატორიის გამგე

1988–1981

სანატორიუმი ,,საქართველო“ (ქ. წყალტუბო)

იმუნოლოგიური კაბინეტი

ლაბორანტი

V. სხვა საქმიანობა
წლები

ორგანიზაცია

პოზიცია

2013 -2017

ევროპული სამედიცინო ცენტრი

კონსულტანტი

VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა

ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

კითხვა

B2
C2

მოსმენა

B2
C2

მეტყველება

B2
C2

წერა

B2
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

საშუალო

Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
მიუთითეთ სხვა

კარგი

ძალიან კარგი

×
×
×

VIII. სამეცნიერო შრომების სია
8.1. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო სტატია:
8.1.1.
№
1
2

იმფაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

რ. სეფიაშვილი, მ. ჩიხლაძე, დ. კორელაცია სპირომეტრიული თარიღისა
ხაჩაპურიძე, ს. გამყრელიძე
და განსაკუთრებული ალერგენის
სპეციფიკური
IgE პაციენტებში
Pkhakadze I,
Monitoring
The Efficacy
of Treatment in
დასავლეთ
საქართველოში
ბრონქული
Alavidze N.
children with Risk Of Asthma
ასთმის
მქონე
პაციენტებში.
Gamkrelidze S. Ekaladze E,
Chikhladze M. Sepiashvili R.

3

თ. ვალიშვილი, მ. ჩიხლაძე, ს.
გამყრელიძე

სტუდენტთა გარე რესპირატორების
პარამეტრების შეფასება.

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება
Georgian Medical News

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

5

ISSN15120112

2017

86-89

2017

109-115;

2017

89-93

Allergy,
Asthma, Copd,
Immunophysiology,
& Norehabilitology: innovatiove
Technologies
Georgian
MedicalProceedings
News
/ Filodiritto,
international

5

ISSN15120112
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4
5
6
7

№
1

Curriculum Vitae

რ.ი. სეფიაშვილი; მ. ჩიხლაძე.
АЕРОПОЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ
Georgian Medical News
ხაჭაპურიძე,
ს. გამყრელიძე
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ნ.დ.ადამაია,
ი. ჩხაიძე,
ი. უბირია, МОНИТОРИНГ
საკვები ალერგიის
პრევალენტობა და
იმუნური რეაბილიტაციის
В ЗАПАДНОЙ
ГРУЗИИ ALLERGY,საერთაშორისო
კ.
რისკ ფაქტორები
ბავშვებში.
ASTHMA AND IMMUNOLOGY:
ჟურნალი. FROM
მ. ბარაბაძე,
ჩიხლაძე, დ. ხაჩაპურიძე, მ.
ს. АЛЛЕРГЕННОВ
ალერგიის
ეპიდემიოლოგიური
BASIC
SCIENCE
TO
CLINICAL
MANAGEMENT.
ჩიხლაძე,
ნ. ქათამაძე,
მ. ს. ბრონქული
გამყრელიძე,
ტენდენციების
გადამოწმება
იმუნური ALLERGY, ASTHMA AND IMMUNOLOGY:
FROM
დ. ხაჭაპურიძე,
მ. ჩიხლაძე,
ასთმის
ჰიპერრეაქტიულობის
MEDIMOND
BASIC SCIENCE TO
CLINICAL MANAGEMENT.
სურვილაძე,რ.ლ.
საგინაძე
მარკერების
გამოყენებით
გამყრელიძე,
სეფიაშვილი
შეფასება
სხვადასხვა
ალერგიული
MEDIMOND
8.1.2. პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ
ჟურნალში
დაავადებების
მქონე ბავშვებში.
ავტორი/ავტორები

R. Sepiashvili, T. Valishvili, M.
Chikhladze, S. Gamkrelidze

სტატიის დასახელება

Estimation of parameters of external
respiration in smoking students

2

R. SepiaShvili, D. Khachapuridze, Air Pollution and Climatic Changes Effects
M. Chikhladze, S. Gamkrelidze
on Patients with Bronchial Asthma.

3

R. SepiaShvili, M. Chikhladze, D.
Khachapuridze, S. Gamkrelidze

Effects of Climatic Changes end Air
pollution on Bronchial Asthma in West
Georgia

4

R. SepiaShvili, M. Chikhladze S.
Gamkrelidze. , D. Khachapuridze,
Kuprashvili P.,Bobokhidze A.

Vitamin D and Immunity

8.1.3.
№
1
2

№
1
2

ISSN1512ISSN15620112
ISBN9783629
ISBN97888
88

2015
2014
2013
2012

66-70
42
21-23
225-228

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

Аллергология и иммунология

19

4

2018

187-190

International Journal on
Immunorehabilitation

20

2

2018

66-69

Allergy,
Asthma, COPD,
Immunophysiology,
& Immunorehabilitology: innovative
Technologies

10

2018

17-23

2019

39-45

ALLERGY, ASTHMA, COPD,
IMMUNOPHYSIOLOGY AND
IMMUNOREHABILITOLOGY: INNOVATIVE
TECHNOLOGIES.

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

8.1.4.

6
16

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

ავტორი/ავტორები
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8.1.5.
№
1
2

Curriculum Vitae

ნამუშევრების წარდგენა/გამოფენა, მოდელების შექმნა/ჩვენება

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

8.2. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№
1
2

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

8.3. ეროვნული სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№
სამეცნიერო გამოცემის დასახელება
1
საქართველოს რესპირაციული ჟურნალი
2

პოზიცია
სარედაქციო საბჭოს წევრი

IX. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა
9.1. საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

1
2
9.2. საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებში წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

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

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

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

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

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

წლები

სამეცნიერო ფონდი

1
2
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X.
№

სასწავლო/შემოქმედებითი პროექტები
წლები

სამეცნიერო ფონდი

Curriculum Vitae
№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

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

წელი

კონფერენციის
დასახელება

1

2019

ევროპის ალერგოლოგიისა და
კლინიკური იმუნოლოგიის

მოხსე
ნების
Important of Aeropolinologic Study სათა
in Children with Risk of Respiratory
ური
Allergies

2

2018

ევროპის ალერგოლოგიისა და

Environmental factors and allergic diseases in children

ქვეყანა, ქალაქი

ლისაბონი, პორტუგალია

მიუნხენი, გერმანია

კლინიკური იმუნოლოგიის კონგრესი
3

2017

საერთაშორისო კონგრესი ევროპის
ალერგოლოგიასა და იმუნოლოგიაში
(EAACI).
საერთაშორისო კონგრესი ევროპის
ალერგოლოგიასა და იმუნოლოგიაში
(EAACI).
V ევროპული კონგრესი ასთმისა და
COPD- ს მიმართ, ალერგოლოგიისა და
იმუნოლოგიის ქართული კონგრესი
საქართველოს რესპირატორული
ასოციაციის საერთაშორისო კონგრესი

New York, USA

4

2017

5

2017

6

2016

7

2016

მსოფლიო ასთმის, ალერგიის და COPD
ფორუმი

Dubai, UAE

8

2016

Vienna, Austria

9

2016

10

2015

საერთაშორისო კონგრესი ევროპის
ალერგოლოგიასა და იმუნოლოგიაში
(EAACI).
IX მსოფლიო ასთმის, ალერგიის და
COPD ფორუმი ასთმის და COPD
ფორუმი კლინიკურ მედიცინაში და
რესპირატორული
ალერგიისა და
იმუნორეაბილიტაციაში
იმუნოლოგიის IX მსოფლიო კონგრესი

Helsinki, Finland

Tbilisi/Tskaltubo, Georgia

Batumi, Georgia

Sanct Petersburg, Russia

Dagomys, Russia
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VIII მსოფლიო ასთმის, ალერგიის და
COPD ფორუმი და XXI მსოფლიო
კონგრესი მედიცინისა და იმუნური
საერთაშორისო
კონგრესი
ევროპის
რეაბილიტაციის
რეაბილიტაციის
ალერგოლოგიასა
და იმუნოლოგიაში
საკითხებში
(EAACI).
ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის
VII ქართული კონგრესი.

Curriculum Vitae

11

2015

Singapore

12

2015

13

2015

14

2014

15

2014

16

2013

17

2013

18

2012

19

2012

IV მსოფლიო ასთმის და COPD ფორუმი

PARIS, FRANSE.

20

2012

მსოფლიო ასთმის და COPD ფორუმი,
თავმჯდომარეები

NY-USA.

21

2012

Geneva, Switzerland

22

2011

ალერგოლოგიისა და კლინიკური
იმუნოლოგიის ევროპული აკადემია
კონგრესი
ალერგოლოგიისა და კლინიკის
ევროპული აკადემიის XXX კონგრესი

Barcelona,Spain

Tbilisi, Georgia

VII მსოფლიო ასთმის და COPD
ფორუმი, XX საერთაშორისო კონგრესი
მედიცინისა და იმუნური
საქართველოს რესპირატორული
რეაბილიტაციის
რეაბილიტაციის
ასოციაციის
საერთაშორისო
საკითხებში
კონგრესირესპირატორული ალერგიისა
იმუნოპათოლოგიის,
და იმუნოლოგიისრესპირატორული
IX მსოფლიო
ალერგიისა და ასთმის VIII ალერგიისა
მსოფლიო
კონგრესირესპირატორული
კონგრესი
და იმუნოლოგიის
IX მსოფლიო
XVIII საერთაშორისო
კონგრესი კონგრესი
მედიცინისა და იმუნური
რეაბილიტაციის რეაბილიტაციის
ალერგოლოგიისა
და იმუნოლოგიის
საკითხებში
VII საერთაშორისო კონგრესი.

New York, USA

Batumi, Georgia

Dubai, UAE

London, UK

Tbilisi, Georgia

Istanbul, Turkey

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

1

2019

2

2019

3

2019

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ვიტამინი დ და იმუნური სისტემა

ქუთაისი

აეროპოლინოლოგიური მონოტორინგი და აეროალერგენების გავრცელება
დასავლეთ საქართველოში

ქუთაისი

თანამედროვე მიღწევები
სპირომეტრიის მნიშვნელობა რესპირაციული ალერგიის დიაგნოსტიკაში
კლინიკურ მედიცინაში
11.4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება

ქუთაისი

№

თანამედროვე მიღწევები
კლინიკურ მედიცინაში
თანამედროვე მიღწევები
კლინიკურ მედიცინაში

ქვეყანა, ქალაქი

წელი

1
2

2019
2018

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

XII World Asthma, Allergy and COPD Forum
VI EUROPEAN CONGRESS ON ASTHMA, COPD AND RESPIRATORY ALLERGY

სანკტ–პეტერბურგი, რუსეთი
თბილისი

11.5. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი

1
2

2019
2018

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ მედიცინაში“
საქართველოს X ეროვნული კონგრესი ალერგოლოგიასა და იმუნოლოგიაში

ქუთაისი
თბილისი

XII. გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
№

წელი

ავტორი/ავტორები

დასახელება

გამომცემლობა

1
2
XIII. საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე
13.1.
№

წელი

გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

1
2
13.2.
№

წელი

გამოგონება საქართველოში წარდგენით
ავტორი/ავტორები

1
2
13.3.
№

წელი

სასარგებლო მოდელის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

1
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2
13.4.
№

სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება

წელი

ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

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

წელი

პროექტის ავტორები და დასახელება

სად დაინერგა

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

წლები

საფეხური

პროგრამის დასახელება

1
2

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

დისერტანტი

თემა

გრადაცია

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

წელი

ტრენინგის დასახელება

გრადაცია (ფასილიტატორი, მონაწილე)

1

2018

მსოფლიო ალერგიის სკოლა

მონაწილე

2

2017

იმუნოლოგიური კვლევის მეთოდები, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მონაწილე

3

2017

მსოფლიო ალერსიის ტრენინგის სკოლა (WATS) (თბილისი, საქართველო)

მონაწილე

4

2016

მე –3 ტრენინგი მოლეკულური ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის

მონაწილე

უნივერსიტეტების საერთაშორისო ქსელის ტრენერებისათვის (ვენა, ავსტრია)
5

2016

მუნომოდულაციური თერაპიის სკოლა შიდა მედიცინაში რუსეთში, სანქტ-

მონაწილე

პეტერბურგში
6

2016

ტრენინგი უნივერსიტეტების საერთაშორისო ქსელის მოლეკულური

მონაწილე

ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიისათვის, ვენა, ავსტრიაv
7

2016

EFIS_EJI პირველი კავკასიური სკალა ალერგოლოგიასა და იმუნოლოგიაში

მონაწილე

(თბილისი, საქართველო)
8

2014

ასპირანტურული თემატური სემინარი (76 სთ.) თემაზე: ”რეკომბინანტული

მონაწილე

ვაქცინები ალერგიის დიაგნოსტიკასა და ალერგიის თერაპიაში” (NY, აშშ)

XVIII. სხვა საექსპერტო მომსახურეობა (მათ შორის ი მფაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო ჟურნალის სტატიის, საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში
სამეცნიერო ნაშრომის რეცენზირება)

№

წელი

საექსპერტო მომსახურეობის სახე

1
2

XIX. სხვა აქტივობები
დამატებითი ინფორმაცია
2019––აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფაკულტეტის საბჭოს წევრი
2018- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი
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2018 წლიდან დღემდე– საქართველოს ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაციის გენერალური მდივანი

მანანა ჩიხლაძე
01/10/2019
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