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დალი
26.06.1987

განათლება
წლები

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)

დიპლომირებული
მედიკოსი
ექიმი–პედიატრი

MIK000001

2004-2010

სამედიცინო ინსტიტუტი „ქუთაისი“

სამკურნალო საქმე

2019-2020

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი

რეზიდენტურის კურსი
"პედიატრია“

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

სადისერტაციო თემის დასახელება

2011-2016
TSMU N000017

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

პედიატრია

მედიცინა

აუტოანთებითი პერიოდული
ცხელებით მიმდინარე დაავადებები
ბავშვებსა და მოზარდებში.”

სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

2019 -დღემდე
2016 -დღემდე
2011 - 2017

დაწესებულების დასახელება

პოზიცია (აკადემიური
თანამდებობა)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქუთაისის სამედიცინო სკოლა

ასისტენტ-პროფესორი
მოწვეული სპეციალისტი
მოწვეული სპეციალისტი

ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

ორგანიზაცია

განყოფილება
(სამსახური)

პოზიცია

2019 - დღემდე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მედიცინის
ფაკულტეტი

2017-2019

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 -2017

ქუთაისის სამედიცინო სკოლა

კლინიკური
მედიცინის
დეპარტამენტი
საზოგადოებრივი
კოლეჯი

მედიცინის ფაკულტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის სპეციალისტი
კლინიკური მედიცინის
დეპარტამენტის სპეციალისტი
ხარისხის მართვის
ხელმძღვანელი

უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა

ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

კითხვა
B2

მოსმენა
B2

მეტყველება
B2

წერა
B2

B2

B2

B2

B2

A1 და A2 - საწყისი საბაზისო მომხმარებელი; B1 და B2 - დამოუკიდებელი მომხმარებელი; C1 და C2 - პროფესიონალური მომხმარებელი
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კომპიუტერთან მუშაობის უნარი (აღნიშნეთ  სიმბოლოთი)
საწყისი დონე

საშუალო

კარგი

ძალიან კარგი





Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
მიუთითეთ სხვა

სამეცნიერო შრომების სია
№

ავტორი
/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

1

Pagava K , Rauscher
B , Korinteli IA ,
Shonvadze D ,
Kriegshauser G ,
Oberkanins Ch
K Pagava, T
Sarkisian, D
Shonvadze

Familial Mediterranean fever in
Georgia

Georgian Medical News

N5
(230)

ISSN
15120112

2014

79-82

Familial Mediterranean Fever in
children and adolescents in
Georgia

Georgian Medical News

ISSN
15120112

2014

99-102

დ.შონვაძე, ი.ა.
კორინთელი, პ.
შარიქაძე, დ.
ბერიკაშვილი, ტ.
კისელიოვა, ყ.
ფაღავა
Pagava K , Rauscher
B , Korinteli IA ,
Shonvadze D ,
Kriegshauser G ,
Oberkanins Ch
K Pagava, T
Sarkisian, D
Shonvadze

ბავშვებსა და მოზრდილებში
აუტოანთებითი პერიოდული
ცხელებით მიმდინარე
დაავადებების
დიაგნოსცირების
საკითხებისათვის.
Familial Mediterranean fever in

ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა

N2

2014

35-37

Georgian Medical News

N5
(230)

ISSN
15120112

2014

79-82

Familial Mediterranean Fever in
children and adolescents in
Georgia

Georgian Medical News

N12
(237

ISSN

2014

99-102

Kiseleva TS , Pagava
KI , Korinteli IA ,
Korinteli MG ,
Shonvade DN
ი. კორინთელი, მ.
კორინთელი, დ
შონვაძე, ყ ფაღავა,

Purposefulness of using fuzzy
logic approaches in the rare
disease clinical trials

Georgian Medical News

N4
(193)

2011

22-24

საქართველოსათვის
პრიორიტეტული იშვიათი
დაავადებების მართვის
საკითხისათვის.

თბილისის სახლმწიფო
სამედიცინო
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო შრომათა
კრებული.

ტ.XL
IV,

2010

63–65

2

3

4

5

6

7

N12
(237

Georgia

15120112
ISSN
15120112

სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

კონფერენციის დასახელება

2015

ახალგაზრდა
მეცნიერთა
კონფერენცია„სამეცნიერო
კვლევის
ეთიკური
ასპექტები“

საქართველოსათვის პრიორიტეტული იშვიათი
დაავადებების მართვის საკითხისათვის

საქართველო,თბილისი

2015

ESPGHAN Eastern European
School

Familial Mediterranean fever in Georgia

საქართველო,თბილისი

1

2

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი
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2014
3

სამეცნიერო პრაქტიკული
კონფერენცია
ბავშვთა და მოზარდთა
მედიცინა VII

იშვიათი დაავადებები და უცნობი გენეზის ცხელება

საქართველო,თბილისი

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
№

1
2

ავტორი/ავტორები

დასახელება

გამომცემლობა

წელი

დალი შონვაძე

„ კუნთოვანი სისტემის ანატომია“

2020

დალი შონვაძე

ძვალ-სახსროვანი სისტემის
ანატომია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სტამბა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სტამბა

2019

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
№

წელი

ტრენინგის დასახელება

გრადაცია
(ფასილიტატორი, მონაწილე)

1

2020

ტრენინგ–პროგრამა: „შეფასების ახალი მეთოდები სამედიცინო განათლებაში/ OSCE,
OSPE/’’.

მონაწილე
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