Curriculum Vitae
I.

პერსონალური მონაცემები

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

შავლაყაძე
ოთარი
60001014905
საქართველო
ქუთაისი, ბარათაშვილის 95
599 10 1863
nanashavlakadze@hotmail.com

სახელი:
დაბადების თარიღი:
სქესი:

ნანა
20.04.1962
მდედრობითი

II. განათლება
წლები

1989-1992
1984-1989

სასწავლებლის დასახელება

სსრკ იმუნოლოგიის ს/კ
ინსტიტუტი
თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტი

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

დიპლომის ნომერი (სერიის
მითითებით)

იმუნოგენეტიკა

ასპირანტი

...

პედიატრია

პედიატრი

HB №067059

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი

1997

სასწავლებლის დასახელება

№001381

თსსუ

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

სადისერტაციო თემის დასახელება

14..00.36
იმუნოლოგიაალერგოლოგია;
14.00.09
პედიატრია

მეცნიერებათა
კანდიდატის
ხარისხი

რევმატიზმის იმუნოგენეტიკა
ბავშვთა ასაკში

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

დაწესებულების დასახელება

პოზიცია (აკადემიური
თანამდებობა)

1997- დღემდე

აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

1989-1992

სსრკ იმუნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

ასპირანტი

IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

2003 -დღემდე

ორგანიზაცია

განყოფილება (სამსახური)

პოზიცია

დამფუძნებელი
დირექტორი

კლინიკა "XXI საუკუნე"

V. სხვა საქმიანობა
წლები

ორგანიზაცია

1994-2003

სადიაგნოსტიკო ცენტრი "დია-92"

1992-1994

ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

პოზიცია

ექიმი ლაბორანტი,
ექიმი იმუნოლოგიალერგოლოგი, ექიმი პედიატრი.
იმუნოგენეტიკის განყოფილების
ხელმძღვანელი
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VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა

კითხვა

ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

B1
C2

მოსმენა

A2
C2

მეტყველება

B1
C1

წერა

B1
C1

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

კარგი

Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
მიუთითეთ სხვა

ძალიან კარგი

+
+
+

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

2

3

იმფაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში

ავტორი/ავტო
რები
N.
ShavlakadzeL.C
hkhikvadze, M.
Shavlakadze
N.
ShavlakadzeL.C
hkhikvadze, B.
Purtshvanidze,
T.Dolaberidze,
M. Shavlakadze

8.1.2.

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

Overweight Corelation with Food
Allergies and Intolerance in
Georgian Teenages and Young
People.

International Journal on
immunorehabilitation

19

1

2017

58-59

Some correlation of

International Journal on
immunorehabilitation

17

1

2015

34

autoimmunity infertility in the
population of Georgia

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში

№

ავტორი/ა
ვტორები

1.

N.Shavlak
adze,
I.Pkhakad
ze,
M.Shavlak
adze,
A.Lagadze
L.
Chkhikva
dze
N.Shavlak
adze,
I.Pkhakad
ze,
D.Lejava,
A.Silagadz
e,

2.

სტატიის დასახელება

სტატიის დასახელება

H.Pylori
Prevalence and Clinical Features in
Western Georgia

Specificities of Prevalence of
autoimmune urticaria in Western
Georgia

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება
Журнал
«Аллергология и
иммунология» СОЮЗ
АЛЛ РГОЛОГОВ И
ИММУНОЛОГОВ
СНГ

Журнал
«Аллергология и
иммунология» СОЮЗ
АЛЛ РГОЛОГОВ И
ИММУНОЛОГОВ
СНГ

ტომი

სერია,
№

წელი

გვერდები

2019

2019
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l.Chkhikv
adze

3

5

N.Shavlak
adze,
N.Tabagar
i, G.Shelia,
N.Alavidz
e,
I.Pkhakad
ze
N.
Shavlakadse
B.
Purtshvanid
ze, L.
Chkhikvadz
e, A.
KIntsurashvi
li.

8.1.3.
№

1

№ 5(1);

2017

MEFANET Journal

NEW EDUCATIONAL PROGRAM
“MEDICINE + PBL” –
REQUIREMENT OF TIME OR
INNOVATION
Interleukin-10 and tumor necrosis
factor in patients with chronic
gastritis induced by H. pylori.

Pg:13-18

13

4

2012

243-246.

Аллергология и
иммунология

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

N. Shavlakadze, B.

Correlation between the

Furtsxvanidze, L.

anticardiolipin antibodies

Chkhkvadze.

and spontaneous abortions.

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება

აწსუ მოამბე

ტომი

სერია
,№

1

წელი

2013

გვერდები

223-231

2
8.1.4.
№

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

ავტორი/ავ
ტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

1

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
2

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

8.3. ეროვნული სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№
1
2

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

TEMPUS EU
1

30519-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR –
"Establishment of the Supra- Regional Network of
the National Centres in
Medical Education, Focused on PBL and Virtual
Patients - ePBLnet"
158627-TEMPUS-UK-TEMPUS-JPCR on
"Development of E-learning and Distance
Learning Courses and Assessment in Biomedical
Sciences in Southern Caucasus"

2012–2015
TEMPUS EU

2

№ - პროექტის დასახელება

2010–2013

სტატუსი
პროექტში

ადგილობრივი
კოორდინატორი

ადგილობრივი
კოორდინატორი

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

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

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

1
2
X. სასწავლო/შემოქმედებითი პროექტები
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

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

წელი

1

2019

კონფერენციის
დასახელება

თანამედროვე
მიღწევები კლინიკურ
მედიცინაში (MACM)

მოხსენების სათაური

ტყვია, მისი კლინიკური თავისებურებები და
გავრცელება დასავლეთ საქართველოში მცხოვრებ
ბავშვებში

ქვეყანა, ქალაქი
ქუთაისი,
საქართველო
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2017
2

3
4

2017
2017
2015

5

6
7
8
9
10
11
12

2015

2015
2015

7th Europaediatrics

2015
2015

HENTI 2015
HENTI 2015

2015

HENTI 2015

13

2014
14

16
17
18

ALL-UKRAINIAN SCIENCE
AND METHODICAL
CONFERENCE WITH
FOREIGN
PARTICIPATION «CURRENT
ISSUES OF DISTANT
EDUCATION AND
TELEMEDICINE - 2015»

INTED2014, the 8th
International
Technology, Education and
Development Conference
will be held.

2014

AMEE 2014

2013

World Allergy & Asthma
Congress.

2013

V World Asthma, Allergy &
Cord Forum

2013

GIME2013

Overweight Corelation with Food Allergies and
Intolerance in Georgian Teenages and Young People.

Tbilisi, Georgia.

The Obesity Problem in Georgian Teenagers.

Rome, Italy.

Dailly Challenge - a Medical Students and Learning
Environment.
Tsxaltubo – from the Past to the Future

Kutaisi, Georgia.

The Organizational Structure of the new program
"Medicine + PBL”, Health Faculty of ATSU
Some Correlations of Autoimmune Infertility in the
Population of Georgia
Communication and collaboration in PBL teaching format.

Glasgow, UK.

The primary indicators of the body mass index in
adolescents in Georgia.
PBL Session Viewed through the Eyes of a Clinican.
Modernity and Teaching Approaches

Kutaisi, Georgia.

Tbilisi-Tskhaltubo,
Georgia.
Thessaloniki,
Greece.
Florence, Italy.
Kutaisi, Georgia.
Kutaisi, Georgia.

Approbation of a Method Problem Based Learning and
Determination of a role of a Tutor on the Example of
Faculty of Medicine of ATSU.
Psycho-pedagogical – aspects of the use of modern
information technology in higher medical education.

Kutaisi, Georgia.

.“Dissemination Strategy in the Framework of Tempus
Project: “Establishment of the Supra-Regional Network of
the National Centers in Medical Education, focused on
PBL and Virtual Patients”.

Valencia, Spain

Modernization of MD Curriculum Based on Current
Challenges and Needs of the Medical Education Reform In
Georgia
Chronic idiopathic urticaria is associated with a high

Milan, Italy.

incidence of antibodies anti-IgE receptor.
Auto- and specific antibodies correlate with type

Zaporozhye, Kiev,
UA

Milan, Italy.
London, UK

and duration of infection uro-genital tract
“PBL as a key factor in determining
quality of medical education”

2013
19

International Scientific
Conference „Economic,
Legal and Social
Problems of
Modern Development” ELSPMD
AMEE 2015
VIII Georgian Congress of
Allergy&Immunology
MEI 2015

2015

2015

15

V European Congress on
Asthma & COPD. IX
Georgian National
Congress on Allergy,
Asthma &
Immunology.
World Summit on
Pediatrics WSP 2017
HENTI 2017

ALL-UKRAINIAN SCIENCE
AND METHODICAL
CONFERENCE WITH
FOREIGN
PARTICIPATION

Изменения в системе высшего медицинского
образования, как шаг вперед на пути к модернизации

Zaporozhye – Kyiv –
Ternopil –
Kharkiv – Lugansk –
Donetsk – Odesa –
Lviv – Kutaisi.
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11.2. ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

1

2019

კონფერენციის
დასახელება

ლაბორატორიული
მედიცინის
მართვისა და
განვითარების
ასოციაციის I

2016
2

კონფერენცია
მედიკოსთა
საერთაშორისო
39-ე სკოლა–
კონფერენცია

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

ტყვია, მისი კლინიკური თავისებურებები და
გავრცელება დასავლეთ საქართველოში

თბილის,
საქართველო

Classic form of Adreno-Genital Syndrome. One case
History.

Bakuriani, Georgia.

2015

მედიკოსთა
საერთაშორისო
სკოლა–
კონფერენცია

Coagulation Disorders and Pregnancy Management

Bakuriani, Georgia.

2013

მეექვსე
საერთაშორისო
კონფერენცია
"განათლების
თანამედროვე
გამოწვევები"

Problem-based learning, as the main determining factor for
high quality medical education.

Gori, Georgia.

3

4

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

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

1
2
11.4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

1
2
11.5. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

1
2
XII.

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

გამოგონების
დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

1
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13.2.
№

გამოგონება საქართველოში წარდგენით

წელი

ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

1
2
13.3.
№

სასარგებლო მოდელის დაპატენტება

წელი

ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

1
2
13.4.
№

სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება

წელი

ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

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

1

2015
წლიდან
დღემდე

პროგრამის დასახელება

ერთსაფეხურიანი მედიცინის
საგანმანათლებო პროგრამა

"მედიცინა+PBL"

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

დისერტანტი

თემა

გრადაცია

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

1
2

წელი

2017
2015
2015

3
4
5
6
7

2015
2014
2011
2011

ტრენინგის დასახელება

გრადაცია
(ფასილიტატორი,
მონაწილე)

Molecular allergy - Georgia
Practical Medical Education - “Medical Education – New Horizons” Kazakhistan
Europe Event – Development of Interactive Scenario-Based Learning
in Medical curricula across Europe Event, founded on the “clinical
reasoning skills enhancements with the use of simulations and
algorithms (CROUESUS) and ePBLnet Projects - UK
Practical Medical Education -new medical technology - Greece
How we write EU Tempus grant? - UK

ფასილიტატორი
მონაწილე

Human Partners & Customers Meeting; Listened to the full course of
Human laboratory equipment and test systems. - Georgia
"E-learning implementation in higher education" - France

მონაწილე

მონაწილე

მონაწილე
მონაწილე

მონაწილე
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XVIII. სხვა საექსპერტო მომსახურეობა (მათ შორის ინფაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო ჟურნალის სტატიის,
საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში სამეცნიერო ნაშრომის რეცენზირება)
№

წელი

საექსპერტო მომსახურეობის სახე

1
2
XIX. სხვა აქტივობები
აწსუ-ის სენატის წევრი
Member of
2010-17 – American Society for Reproduction Immunology
2010-17 – International Society for Immunology of Reproduction
2010-17 – Obesity Society
2009-17 – American Aassociation of Clinical Eendocrinologists
2009-19 – European Academy of Allergy and Clinical Immunology
2009-19 – World Allergy Organization
2005-19 – ACAI of Georgia
2000-19 – Allergists and clinical immunologists CIS
2000-19 - Scientific Society of Immunologists CIS

დამატებითი ინფორმაცია

- სახელმწიფო სერთიფიკატები:
 „პედიატრიაში“, 25.05.2001 №006723
 "ალერგოლოგია-იმუნოლოგია", 25.05.2001 №012004
 "ლაბორატორიული საქმე", 25.05.2001 №009087
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