Curriculum Vitae

I.

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

სახელი: ნინო
მოქალაქეობა: საქართველოს
სქესი: მდედრობითი

ჯაფარიძე
05.11.1964
60001018294
ქუთაისი პ.იაშვილის # 28
+995599145424
ninojaparidze@doctor.ru

მამის სახელი: აკაკი

II. განათლება
წლები

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

1987-1989

მოსკოვის № 2 სახელმწიფო სამედიცინო
ინსტიტუტი,

1981-1987

მოსკოვის № 1 სახელმწიფო სამედიცინო
ინსტიტუტი,

კვალიფიკაცია

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)

კლინიკური ორდინატურა მეანობა- კლინიკური ორდინატურა მეანობაგინეკოლოგიაში
გინეკოლოგიაში

№ 2154

მედიცინის ფაკულტეტი

ექიმი

№358159

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების
წელი

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა და სადისერტაციო თემის
დასახელება

კვალიფიკაცია

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)

2008

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი

დოქტორის აკადემიური ხარისხი
მედიცინაში

პათანატომია

№ 000043

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

დაწესებულების დასახელება

პოზიცია (აკადემიური თანამდებობა)

2010-დღემდე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მედიცინის ფაკულტეტი

ასისტენტ პროფესორი

2009-2010

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქირურგიის მიმართულება

მოწვეული სპეციალისტი

IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

ორგანიზაცია

განყოფილება (სამსახური)

პოზიცია
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V. სხვა საქმიანობა

Curriculum Vitae

წლები

ორგანიზაცია

პოზიცია

2017-დღემდე

შპს ,, ქუთაისის კლინიკური პათოლოგიის ცენტრი“

მორფოლოგიური სამსახურის
ხელმძღვანელი.

2014-დღემდე

ქუთაისის წმ. ნიკოლოზის სახელობის სამედიცინო ცენტრი

ონკოგინეკოლოგი

2008-2017

თბილისის კლინიკური პათოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი

პათოლოგანატომი

1997-2014

ქუთაისის რეგიონალური ონკოლოგიური ცენტრი -

ონკოგინეკოლოგი

1991-1997

ქუთაისის № 1 სამშობიარო სახლი

მეან-გინეკოლოგი

1989-1991

მოსკოვის № 1 საავადმყოფო

მეან-გინეკოლოგი
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Curriculum Vitae
VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა

ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

კითხვა

მოსმენა

B2
C2

B2
C2

მეტყველება

B1
C2

წერა

B1
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

იმფაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

ნ.ჯაფარიძე

The morphological features of the uterine body
adenocarcinoma

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება
Georgian Medical News

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

6

(231)

2014

72-77

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

ტომი

სერია, №

2
8.1.2.
№
1

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

2
8.1.3.

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

№
1

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ნ.ჯაფარიძე

საშვილოსოს ყელის კიბო - მეთოდური
რეკომენდაციები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა

ISBN 978 9941-408-25-0

2018

2

ნ.ჯაფარიძე

საშვილოსნოს ტანის კიბო - მეთოდური
რეკომენდაციები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა

ISBN 978 9941-408-23-6

2018

წელი

გვერ
დები
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3

ნ.ჯაფარიძე

Curriculum Vitae

საკვერცხეების კიბო - მეთოდური
რეკომენდაციები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა

ISBN 978 9941-408-24-6

2018

4

8.1.4.
№
1
2

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

8.1.5.

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

ნამუშევრების წარდგენა/გამოფენა, მოდელების შექმნა/ჩვენება
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Curriculum Vitae
№
1
2

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

8.2. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

8.3. ეროვნული სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

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

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

9.5. აწსუ-ს მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი
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Curriculum Vitae
X.
№

სასწავლო/შემოქმედებითი პროექტები
წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

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

1
2
3
4
5
6
7
8

2017
2017
2017
2016
2016
2014
2013
2012

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

ONKO GYN-URO 2017
MINSK BELARUS
HEALS INTERNATIONAL CONFERENCE
TBILISI GEORGIA
ESGO CONGRESS 2017 VIENA.AUSTRIA.
VIENA.AUSTRIA
7TH INTERNATIONAL MEDIKAL KONGRESS OF THE SOUTHEAST EUROPEAN MEDIKAL FORUM
BATUMI, GEORGIA
ESMO 2016 CONGRESS
COPENHAGEN.DENMARK
39TH ESMO CONGRESS -ESMO
MADRID,SPAIN
EUROPEAN CANCER CONGRESS
AMSTERDAM THE NETHERLANDS
IMPAKT BREAST CANCER CONFERENSE
BRUSSELS,BELGIUM

11.5. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი
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Curriculum Vitae
XII. გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
№

წელი

ავტორი/ავტორები

დასახელება

გამომცემლობა

1
2
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Curriculum Vitae
XIII. საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე
13.1.
გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით
№

წელი

13.2.
№

წელი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

სასარგებლო მოდელის დაპატენტება

წელი

13.4.
№

გამოგონების დასახელება

გამოგონება საქართველოში წარდგენით

13.3.
№

ავტორი/ავტორები

ავტორი/ავტორები

სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება

წელი

ავტორი/ავტორები

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

დისერტანტი

თემა

გრადაცია

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

წელი

ტრენინგის დასახელება

გრადაცია (ფასილიტატორი, მონაწილე)

1

2018

ბელორუსიის პოსტდიპლომური სამედიცინო აკადემია , ონკოლოგიის
კათედრა- სტაჟირება თემაზე „ლაპარასკოპიული ოპერაციები ონკოლოგიაში.

მონაწილე

2

2017

ბელორუსიის პოსტდიპლომური სამედიცინო აკადემია , ონკოლოგიის
კათედრა- სტაჟირება თემაზე „ ციტორედუქციული ოპერაციები
საკვერცხეების კიბოს დროს

მონაწილე

3

2016

ბელორუსიის პოსტდიპლომური სამედიცინო აკადემია , ონკოლოგიის
კათედრა - სტაჟირება თემაზე„ ქირურგიული ასპექტები ონკოლოგიაში“
,,„ლაპაროსკოპიული ოპერაციები.

მონაწილე

4

2013

CARITAS KLINIKUM SAARBRUCHEN GERMANY თემაზე ,, ქირურგიული
მიდგომები საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეული სტადიების დროს“

მონაწილე

5

1998

ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიური ცენტრი, კვალიფიკაცია
ონკოგინეკოლოგიაში.

მონაწილე

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

№

წელი

საექსპერტო მომსახურეობის სახე

1
2
XIX. სხვა აქტივობები
დამატებითი ინფორმაცია

2001 წელს - სახელმწიფო სერტიფიკატი სპეციალობით „ონკოლოგია“ (Iბ34 016074). 2005 წელს - სახელმწიფო სერტიფიკატი სპეციალობით „პათოლოგიური
ანატომია, კლინიკური პათოლოგია“ (1 ა 61 032328).

2012 წლიდან - ESMO -ს ასოციირებული წევრი- (55) -2017 წლიდან - ESGO --ს ასოციირებული წევრი- ID (329617)
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