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სამეცნიერო შრომების სია
იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში
№

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

თ. ჟვიტიაშვილი, ხ.
დავარაშვილი.

Myelin Fibers of Dental
Pulp and theit Partial
Demyelinization

at

Acute Pulpitis.
1

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება
ჟურნალი
საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის
Offptint Bulletin.
მოამბე New Series. vol.
5, N1. JanuaryFebruary-March-April.
თბილისი,
2011ბ ISSN

ტომი

5

სერია,
№
1

წელი

გვერდები

2011

130-132

Структурные
особенности основного
вещества пульпы и его
значение при остром и
хроническом пульпите.

ჟურნალი Georgian
Medical News, №
12(213), თბ., ISSN 15120112

2012

12-16

2

Жвитиашвили Т.,
Даварашвили Х.,
Дгебуадзе М.,
Меликадзе Е.,
Жвитиашвили Н.,
Джандиери К.Н.

Nutrition inbluenct on
the condition ob human
Jaw-Teeth system.

საერთაშორისო
ჟურნალი
„ეკოლოგიის
თანამედროვე
პრობლემები“. თბ.,

2014

113-117

3

Zhvitiashvili T.,
Adeishvili T.,
Alexandrov A.,
Ogrochelidze N.,
Davarishvili X.,

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში
№
ავტორი/
სტატიის დასახელება
ავტორები

1

Zjvitiashvili
T., Adeishvili
T.,
Alexandrov
A.,
Ogrochelidze
N.,
Davarishvili
Kh.,

Nutrition inbluence on the
condition ob human Jaw-Teeth
system.

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება
Journal Scientific and
Applied Research

ტომი

სერია,
№

წელი

2014

გვერდები

35-40
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პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში
№
ავტორი/
სტატიის დასახელება
ავტორები
Жвитиашвили Т.,
Даварашвили Х.,
1

Структурные особенности
коллагена при остром
пульпите. .

თ. ჟვიტიაშვილი,
ხ. დავარაშვილი.
Myelin Fibers of Dental
Pulp and theit Partial
Demyelinization at Acute
Pulpitis.

2

3

4

5

6

7

Жвитиашвили Т.,
Даварашвили Х.,
Дгебуадзе М.,
Меликадзе Н.,
Джандиери

Структурные особенности
основного вещества
пульпы и его значение при
остром и хроническом
пульпите.

ჟვიტიაშვილი თ.,
დავარაშვილი ხ.,
დგებულაძე მ.,
კვაჭაძე თ.,
ცაგარელი ზ.,
კორსანტია ნ.,

კბილის პულპაში
კაპილარის კედლისა და
ძირითადი ამორფული
ნივთიერების
სტრუქტურული ძვრები
ქრონიკული პულპიტის
სხვადასხვა კლინიკურმორფოლოგიური
ფორმის დროს.

ჟვიტიაშვილი თ.,
ადეიშვილი თ.,
დავარაშვილი ხ.,

ჟვიტიაშვილი თ.,
ადეიშვილი თ.,
ადეიშვილი თ.,
დავარაშვილი ხ.,
ოქროჭელიძე ნ.,
Zjvitiashvili T.,
Adeishvili T.,
Alexandrov A.,
Ogrochelidze N.,
Davarishvili X.,

სტომატოლოგიური
ეკოლოგიის ზოგიერთი
აქტუალური პრობლემის
შესახებ

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება
ჟურნალი
ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა
№1, თბილისი
ISSN 1512-0392
ჟურნალი
საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის
Offptint Bulletin.
მოამბე New Series. vol.
5, N1. JanuaryFebruary-Varch-April.
თბილისი,
ბ ISSN
ჟურნალი Georgian
Medical News,
ISSN 1512-0112

ტომი

სერია,
№
1

38-39

2011

130-132

12(213)

2012

12-16

2

2013

36-40

2013

124-159

2013

206-211

2014

111-115

რესპუბლიკური
სამეცნიერო
კონფერენციის
კრებული, მიძღვნილი
პროფესორ თორნიკე
ეფრემიძის 80 წლის
იუბილესადმი.
ქუთაისი,
ISSN 1512-0392

ჰაერის, წყლისა და
ნიადაგის ეკოლოგიურ
ფაქტორთა გავლენა
ადამიანის კბილოვან
სისტემაზე.

ჟურნ. აწსუ
„მოამბე“, № 2
ISSN 2233-3711

Nutrition influence on the
condition on human JawTeeth system.

საერთაშორისო
ჟურნალი
„ეკოლოგიის
თანამედროვე

2

3

გვერდები

2011

5

ჟურნალი
„ექსპერიმენტული და
კლინიკური
მედიცინა, თბ.,
ISSN 1512-0392

წელი
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8

9

10

11

Корсантия Н. Б
Гогиашвили Л.Е.
Мамаладзе М.Т.
Цагарели З.Г.
Меликадзе Е.Б.

ხ. დავარაშვილი
ნ. კორსანტია
თ. ჟვიტიაშვილი

ხ. დავარაშვილი
ნ. კორსანტია

თ. ჟვიტიაშვილი,
ხ. დავარაშვილი
თ. ადეიშვილი

Корелация степени
демиэлинизации пульпы и
данных визуальной
аналоговой шкалы
восприятия боли при
остром и хроническом
пульпите

პირის ღრუს ლორწოვანი
გარსის უჯრედული,
მოლეკულურბიოლოგიური და
ინერვაციული
თავისებურების შესახებ
კბილის ფესვის
ბაქტერიული ფლორის
დახასიათება მწვავე და
ქრონიკული პულპიტის
დროს

სტომატოლოგის სამუშაო
ადგილის მატერიალურ ტექნიკური აღჭურვის
ჰიგიენური შეფასება

თ. ჟვიტიაშვილი,
ხ. დავარაშვილი
ექიმ-სტომატოლოგის
შრომისუნარიანობის
ამაღლების მეთოდები
და საშუალებები სამუშაო
დღის დინამიკაში

12

T. Adeishvili
Kh. Davarashvili
T. Zhvitiashvili
M. Adeishvili
13

On the model of physical
evolution of biosystem

პრობლემები“. თბ.,
Georgian Medical News

#5(21
8)

2013

62-67

№5

2014

48-50

2015

42-44

4

2015

118-123

4

2015

124-129

5

2017

52-57

ჟურნალი
ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა
№5, თბილისი
ISSN 1512-0392
№5

ჟურნალი
ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა
.
თბილისი
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
,,ეკოლოგიის
თანამედროვე
პრობლემები“
მოხსენებათა
კრებული .
ეკოლოგიის
პრობლემები
ISSN 1512-1976
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
,,ეკოლოგიის
თანამედროვე
პრობლემები“
მოხსენებათა
კრებული .
ეკოლოგიის
პრობლემები
ISSN 1512-1976
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
,,ეკოლოგიის
თანამედროვე
პრობლემები“
მოხსენებათა
კრებული .
ეკოლოგიის
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14

Kh. Davarashvili
T. Zhvitiashvili
A. Alexsandrov,
T. Adeishvili

Evolution of Biosphere and
its Physical and ecological
Model

პრობლემები.
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
შრომების კრებული

2017

218-222

წელი

გვერდები

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში
№

ავტორი
/ავტორები

სტატიის დასახელება

ხ.
დავარაშვი
ლი

კბილის პულპის
დემიელინიზაციისა და
ძირითადი ნივთიერების
რეაქტიულ ცვლილებათა
როლი ტკივილის აღმოცენების
მექანიზმში მწვავე და
ქრონიკული პულპიტების
დროს

1

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია,
№

2016

82

საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№
1

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება
2017 წელი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ეკოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები’’. მოხსენებათა კრებული

პოზიცია
სარედაქციო კოლეგიის წევრი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№
წელი
კონფერენციის დასახელება
მოხსენების სათაური
ქვეყანა, ქალაქი
GSA, FDI Continuing Dental
Education Program International
1 2011
“Dental Tbilisoba 2011”.
საქართველო,
Conference 14 ოქტომბერი,
თბილისი
თბილისი
GSA, International Conference

“Dental Tbilisoba 2012” of Georgian
Stomatological Association and FDI
Dental Continuing Education Program

საქართველო,
თბილისი

2

2012

3

2012

GSA, FDI საქართველოს
სტომატოლოგთა ასოციაცია VIII,
13-14 ივლისი, ბათუმი

,,International Congress of Georgian
Stomatological Association’’

საქართველო,
თბილისი

4

2013

GSA, FDI Attended, 19-20 ივლისი

the IX International Congress of
Georgian Stomatological Association
,,IX International Congress of Georgian
Stomatological Association,’’

საქართველო,
ბათუმი

საქართველო,
თბილისი

5

10 ნოემბერი

2013

GSA, FDI საქართველოს
სტომატოლოგთა ასოციაცია
19-20 ივლისი, ბათუმი

6

2013

Continuing Dental Education Program
International Conference 12
ოქტომბერი,

“Dental Tbilisoba 2013” of Georgian
Stomatological Association and FDI.

7

2013

2013 რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენციის ,,მეცნიერებათა
თანამედროვე პრობლემები“

,,სტომატოლოგიური ეკოლოგიის
ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის
შესახებ“

საქართველო,
ბათუმი

საქართველო,
ქუთაისი
გვერდი5 / 16
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აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მოამბე
8

2013
Bulletin of Akaki Tsereteli State
University
GSA - ის ეგიდით

9

2014

10

2014

11

2014

Georgian Stomatological Assocoiation
FDI Dental Continuing Education
Program’’ 11 ოქტომბერი
GSA - ის ეგიდით

GSA - ის ეგიდით

,,New Vision in Dentistry’’

2014 .16. მაისი

14

15

საქართველო,
თბილისი
,,Nutrition Influence on The Condition
of human Jaw –teeth System’’

საქართველო,
ქუთაისი

2014
International Scientific Conference
,,Modern Problems of Ecology:“
Collection of Reports

2014

2015

2014 რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენციის ,,მეცნიერებათა
თანამედროვე პრობლემები“
International Scientific Conference
,,Modern Problems of Ecology:“
Collection of Reports

,,მთის აბორიგენთა სისხლი, სისხლის
მიმოქცევა, ნივთიერებათა ცვლა,
კვება და საჭმლის მონელება“

GSA - ის ეგიდით The International
Conference

,, Dental Tbilisoba 2015’’ Georgian
Stomatological Association FDI
Continuing Dental Education Program’’

საქართველო,
ქუთაისი

2015. 10. ოქტომბერი

16

საქართველო,
ბათუმი

,,TBILISI 4-TH INTERNATIONAL
DENTAL CONGRESS’’

2014. 12-13. 04.
2014 საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის ,,ეკოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები“

13

საქართველო,
თბილისი

2014. 25-26. ივლისი

2014

საქართველო,
ქუთაისი

International Conference ,,Dental
Tbilisoba 2014’’

,,The 10-th Annual International
Congress of The Georgian
Stomatological Association’’

Radix-ის ეგიდით
12

,,ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის
ეკოლოგიურ ფაქტორთა გავლენა
ადამიანის კბილ-ყბოვან სისტემაზე.’’

GSA - ის ეგიდით
2015
2015. 17-18 ივლისი

GSA - ის ეგიდით
17

2015

18

2015

2015. 23.05.

2015 საერთაშორისო სამეცნირო

,,The 11-th Annual Inernational
Congress of the Georgian Stomatological
Association’’

,, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის
პროტოკოლები სტომატოლოგიურ
პრაქტიკაში’’

საქართველო,
თბილისი

საქართველო,
ბათუმი

საქართველო,
ბათუმი

,, მთის აბორიგენთა სისხლი,
გვერდი6 / 16
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19

2015

კონფერენციის ,,ეკოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები“ .
ეკოლოგიის პრობლემები.
International Scientific Conference
,,Modern Problems of Ecology:“
Problems of Ecology .

სისხლის მიმოქცევა, ნივთიერებისა
და ენერგიის ცვლა, კვება და საჭმლის
მონელება“

2015 საერთაშორისო სამეცნირო
კონფერენცია International Scientific
Conference

,,Agroecology and Medical Ecology’’

საქართველო,
ქუთაისი

აგროეკოლოგია და სამედიცინო
ეკოლოგია
სექციის თავმჯდომარეები:
პროფესორები - თ. ადეიშვილი და
თ. ჟვიტიაშვილი

საქართველო,
ქუთაისი

2015 საერთაშორისო სამეცნირო
კონფერენციის ,,ეკოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები“
კონფერენცია ეძღვნება აკადემიკოს
ჯუმბერ ლომინაძის დაბადების 85
წლის იუბილეს. ქუთაისი

,,სტომატოლოგიური
პოლიკლინიკების მოწყობილობათა
ჰიგიენური მოთხოვნები. ‘’..Hygienic
requirements for equipment of dental
clinics“

2015

2015 საერთაშორისო სამეცნირო
კონფერენციის ,,ეკოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები“
კონფერენცია ეძღვნება აკადემიკოს
ჯუმბერ ლომინაძის დაბადების 85
წლის იუბილეს. ქუთაისი

,,სტომატოლოგიური სამუშაო
ადგილის მატერიალურ-ტექნიკური
აღჭურვის ჰიგიენური შეფასება.“
Hygienic assessment of the material and
technical equipment of workplace
debtist.

2015

2015 საერთაშორისო სამეცნირო
კონფერენციის ,,ეკოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები“
კონფერენცია ეძღვნება აკადემიკოს
ჯუმბერ ლომინაძის დაბადების 85
წლის იუბილეს. ქუთაისი

,,ექიმ-სტომატოლოგის
შრომისუნარიანობის ამაღლების
მეთოდები და საშუალებები სამუშაო
დღის დინამიკაში.“ ,,Methods and
means of improving the efficiency of the
doctor –dentist in the course of a
working day.
,,Dental Tbilisoba – 2016’’

23

2016

GSA - ის ეგიდით the International
Dental Conference Dental Conference
2016. 08. 12.

საქართველო,
თბილისი

GSA - ის ეგიდით
24

2016
2016. 15-16. 07.

,, The 12-th Annual International
Congress of The Georgian
Stomatological Association’’

საქართველო,
ბათუმი

დენსტალის ეგიდით Initial
Styletaliano ,

,,the initial course on Post Endo
Treatment’’

საქართველო,
თბილისი

,, Modern Trends in Contemporary
Dentidtry’’

საქართველო,
თბილისი

20

21

22

25

2015

2017

საქართველო,
ქუთაისი

საქართველო,
ქუთაისი

საქართველო,
ქუთაისი

2017 . 17. მარტი
2017
26

Sprint Dental -ის ეგიდით 2017. 6.
მაისი
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Curriculum Vitae
საეთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის ,,ეკოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები“

,,On the model of physical evolution of
biosystem”
საქართველო,
ქუთაისი

International Scientific Conference
,,Modern Problems of Ecology:“
Problems of Ecology
27

2017
კონფერენცია ეძღვნება თორნიკე
ეფრემიძის დაბადების 85
წლისთავს და პროფესორ ნიკოლოზ
ბერუჩაშვილის დაბადების 70
წლისთავს
2017
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია ,,ეკოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები“
International Scientific Conference. ,,
Modern Problems of Ecology:“

28

2017

,,Evolution of Biosphere And Its Physical
And Ecological Model“

,,ბიოსფეროს ევოლუცია და მისი
ფიზიკურ -ეკოლოგიური მოდელი’’

სასოფლო-სამეურნეო და
სატრანსპორტო და სატრანსპორტო
მანქანები : განვითარების
პერსპექტივები სტანდარტიზაციის
და ხარისხის მართვის
თანამედროვე მოთხოვნების
გათვალისწინებით

საქართველო,
ქუთაისი

კონფერენცია ეძღვნება
დამსახურებულ პროფესორ
(ემერეტუს) კარლო დავითის ძე
მგალობლიშვილს დაბადების 80
წლის იუბილეს
2017 . 21.04-23.04.

ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№ წელი
კონფერენციის დასახელება
მოხსენების სათაური

1

2

2013

2015

პროფესორ თორნიკე ეფრემიძის 80 წლისთავისადმი
მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენცია.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
,,ეკოლოგიის თანამედროვე

ქვეყანა,
ქალაქი

სტომატოლოგიური
ეკოლოგიის ზოგიერთი
აქტუალური
პრობლემის შესახებ
საქართველო.
ქუთაისი

,,სტომატოლოგიური
პოლიკლინიკების
გვერდი8 / 16

Curriculum Vitae
პრობლემები’’კონფერენცია ეძღვნება აკადემიკოს
ჯუმბერ ლომინაძის დაბადების 85 წლის იუბილეს.
ქუთაისი.

მოწყობილობათა
ჰიგიენური
მოთხოვნები.“ ,,Hygienic
requirements for
equipment of dental
clinics’’

საქართველო.
ქუთაისი

თ. ადეიშვილი, თ.
ჟვიტიაშვილი, ხ.
დავარაშვილი

საერთაშორისო სამეცნირო კონფერენციის
,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“
კონფერენცია ეძღვნება აკადემიკოს ჯუმბერ
ლომინაძის დაბადების 85 წლის იუბილეს. ქუთაისი

2015
3

,,სტომატოლოგიური
სამუშაო ადგილის
მატერიალურტექნიკური აღჭურვის
ჰიგიენური შეფასება’’.
‘’Hygienic assessment of
the material and technical
equipment of workplace
dentist’’.

საქართველო.
ქუთაისი

თ. ჟვიტიაშვილი, ხ.
დავარაშვილი, თ.
ადეიშვილი.

საერთაშორისო სამეცნირო კონფერენციის
,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“
კონფერენცია ეძღვნება აკადემიკოს ჯუმბერ
ლომინაძის დაბადების 85 წლის იუბილეს. ქუთაისი
2015
4

,,ექიმ-სტომატოლოგის
შრომისუნარიანობის
ამაღლების მეთოდები
და საშუალებები
სამუშაო დღის
დინამიკაში. Methods and
means of improving the
efficiency of the doctor –
dentist in the course of a
working day’’.

საქართველო.
ქუთაისი

თ. ჟვიტიაშვილი, ხ.
დავარაშვილი.

ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№
წელი
კონფერენციის დასახელება
2014
სამეცნიერო -პრაქტიკულ კონფერენცია მასტერ კლასი
1
GDPA-ს და თსსუ-ს ეგიდით
IX.

ქვეყანა, ქალაქი
საქართველო.
ქუთაისი

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
№
1

ავტორი/ავტორები
თენგიზ ჟვიტიაშვილი,
ხათუნა დავარაშვილი

დასახელება
ლაზერი სტომატოლოგიაში
(სახელმძღვანელო)

გამომცემლობა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომც. 320
გვ.

წელი
2014
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2

თენგიზ ჟვიტიაშვილი,
ხათუნა დავარაშვილი

ფიზიოთერაპიული პროცედურები
და რენტგენი მედიცინაში
(სახელმძღვანელო)

3

თენგიზ ჟვიტიაშვილი,
ხათუნა დავარაშვილი

ფიზიოთერაპიული პროცედურები
სტომატოლოგიაში

თ. ადეიშვილი, თენგიზ
ჟვიტიაშვილი, ხათუნა
დავარაშვილი, მედეა
ადეიშვილი.

მედიცინის საბუნებისმეტყველო
საფუძვლები

4

5

თენგიზ ჟვიტიაშვილი,
ხათუნა დავარაშვილი,

(სახელმძღვანელო)
პროფესიული დაავადებები და
მათი სტომატოლოგიური
გამოვლინება

ISBN 9941-455-455-03-7
აკაკიწერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომც. 522
გვ.
ISBN 978-9941-448-38-6
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომც. 522
გვ.
ISBN 978-9941-448-38-6
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომც. 584
გვ.

2014

2014

2014

ISBN 978-9941-455-26-1

აწსუ-ს გამომც. 132 გვ.
2014
ISBN 978-9941-453-76-2

(სახელმძღვანელო)

6

7

თენგიზ ჟვიტიაშვილი,
გია დანელია, ხათუნა
დავარაშვილი,

თენგიზ ჟვიტიაშვილი,
ხათუნა დავარაშვილი,

სტომატოლოგიური განმარტებითი
ლექსიკონი
(სახელმძღვანელო)
ქიმია, მედიცინა და მისი
სტომატოლოგიური ასპექტები.
(სახელმძღვანელო)

ქუთაისის სასწავლო
უნივერსიტეტი „ლამპარი“ს
გამომც. 180 გვ.
ISBN 978-9941-9369-20
ქუთაისის სასწავლო
უნივერსიტეტი „ლამპარი“ს
გამომც. 220 გვ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა 268 გვ.
ISBN 978-99-41-93

8

არაკარიესული წარმოშობის
დაავადებები (სახელმძღვნელო)

9

თ. ჟვიტიაშვილი, გ.
დანელია, ხ.
დავარაშვილი.

სოლისებრი დეფექტებისა და და
ეროზიების მკურნალობის
თავისებურებანი (მეთოდური
რეკომენდაცია-სახელმძღვანელო)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა 28 გვ.

კბილის მაგარი ქსოვილების
ნეკროზი და კბილის ქსოვილთა
განვითარების მედიკამენტური და
ტოქსიკური დარღვევა (მეთოდური
რეკონმედაცია-სახელმძღვანელო)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა 36 გვ.

კბილის მაგარი ქსოვილების ცვეთა
და ჰიპერესტეზია. მკურნალობა და
პროფილაქტიკა (მეთოდური
რეკომენდაცია - სახელმძღვანელო)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა 40 გვ.

სისტემური ჰიპოპლაზიასა და
ენდემური ფლუოროზის
დიფერენციალური დიაგნოსტიკა
(მეთოდური რეკომენდაცია-

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა 48 გვ.

10

11

12

თ. ჟვიტიაშვილი, გ.
დანელია, ხ.
დავარაშვილი.
თ. ჟვიტიაშვილი, გ.
დანელია, ხ.
დავარაშვილი.

2014

ISBN 978-9941-9369-6-8

თ. ჟვიტიაშვილი, გ.
დანელია, ხ.
დავარაშვილი.

თ. ჟვიტიაშვილი, გ.
დანელია, ხ.
დავარაშვილი.

2014

2010

2010

ISBN 978-9941-417-92-4

2010

ISBN 978-9941-417-92-7

2010

ISBN 978-9941-417-92-6

2010
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Curriculum Vitae
სახელმძღვანელო)

ISBN 978-9941-417-92-5

13

გ. დანელია, თ.
ჟვიტიაშვილი, ხ.
დავარაშვილი, ნ.
დანელია.

ლაზერი მწვერვალოვანი
პერიოდონტიტის კომპლექსურ
მკურნალობაში (სახელმძღვანელო)

შპს "თობალისში" თბილისი
146 გვ.
ISBN 978-9941-405-74-7

14

თ. ჟვიტიაშვილი, გ.
დანელია, ხ.
დავარაშვილი.

შეცდომები და გართულებები
ენდოდონტიური მკურნალობის
დროს (მეთოდური რეკომენდაციასახელმძღვანელო)

გამომცემლობა "მოწამეთა" გვ
16.

შეცდომები და გართულებები
კარიესის მკურნალობის დროს
(მეთოდური რეკომენდაციასახელმძღვანელო)

გამომცემლობა "მოწამეთა" გვ
24

არხში ჩატეხილი ენდოდონტიური
ინსტრუმენტების ამოღების
მეთოდები (მეთოდურირეკომენდაცია სახელმძღვანელო)

გამომცემლობა "მოწამეთა" გვ.
32

15

16

თ. ჟვიტიაშვილი, გ.
დანელია, ხ.
დავარაშვილი.

თ. ჟვიტიაშვილი, გ.
დანელია, ხ.
დავარაშვილი.

2009

2009

ISBN 978-99928-53-63-6

2009

ISBN 978-99928-53-63-4

2009

ISBN 978-99928-53-63-1

პროფესიული, ერთწლიანისაგანამანთლებლო, საბაკალავრო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა)
№

წლები
2009-დღემდე

საფეხური

1

პროგრამის დასახელება
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სტომატოლოგიის
სპეციალობით სარეზიდენტო პროგრამების განხორციელებაში
ვმონაწილეობ ლოკალური ხელმძღვანელის სტატუსით

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
№

წელი
2011.

1

14 ოქტომბერი

2012
2

10 ნოემბერი

ტრენინგის დასახელება
GSA, FDI Continuing Dental Education Program International
Conference “Dental Tbilisoba 2011”. თბილისი
GSA, International Conference “Dental Tbilisoba 2012” of
Georgian Stomatological Association and FDI Dental Continuing
Education Program

გრადაცია
(ფასილიტატორი, მონაწილე)
მონაწილე

მონაწილე

თბილისი
2012
3

13-14 ივლისი
2013.

4

5

19-20 ივლისი

2013.

GSA, FDI საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია VIII, 1314 ივლისი, ,,International Congress of Georgian Stomatological
Association’’ ბათუმი

მონაწილე

GSA, FDI Attended the IX International Congress of Georgian
Stomatological Association.

მონაწილე

ბათუმი
GSA, FDI საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია ,,IX
International Congress of Georgian Stomatological Association’’

მონაწილე
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19-20 ივლისი
2013.
6

12 ოქტომბერი

ბათუმი
Continuing Dental Education Program International Conference

მონაწილე

“Dental Tbilisoba 2013” of Georgian Stomatological Association
and FDI.
თბილისი
2013 რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის
,,მეცნიერებათა თანამედროვე პრობლემები“

7

8

2013
,,სტომატოლოგიური ეკოლოგიის ზოგიერთი აქტუალური
პრობლემის შესახებ.“ ქუთაისი

2013

2014
9

მონაწილე

11 ოქტომბერი

სამეცნიერო კონფერენციის ,,მეცნიერებათა თანამედროვე
პრობლემები“,,ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ეკოლოგიურ
ფაქტორთა გავლენა ადამიანის კბილ-ყბოვან სისტემაზე.’’
ქუთაისი

მონაწილე

GSA - ის ეგიდით

მონაწილე

Georgian Stomatological Assocoiation FDI Dental Continuing
Education Program’’ International Conference ,,Dental Tbilisoba
2014’’
თბილისი

10

2014. 25-26.
ივლისი

GSA - ის ეგიდით ,,The 10-th Annual International Congress of
The Georgian Stomatological Association’’

2014 .16. მაისი

მონაწილე
GSA - ის ეგიდით ,,New Vision in Dentistry’’ ბათუმი

11

2014.
12

12-13. 04.

Radix-ის ეგიდით ,,TBILISI 4-TH INTERNATIONAL DENTAL
CONGRESS’’

13

2014.11-13
ივლისი .

14

2014. 9-10
ივლისი

2014.07.06.

მონაწილე

თბილისი
GDPA- ს, GDA-ს , UniDent, Gea-ს და Lacalut-ის ეგიდით

15

მონაწილე

მონაწილე

Georgia-Ukraine in Batumi, Georgia.

GDPA- ს ეგიდით სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციაში

მონაწილე

,,სტომატოლოგია მაღალი სტანდარტებით’’
GSA-ის ეგიდით ,, New Vision in Dentistry’’ Modern Methods
and Technologies in Endodontic Treatment

მონაწილე

ქუთაისი

16

2014

2014 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“

მონაწილე

International Scientific Conference ,,Modern Problems of
გვერდი12 / 16

Curriculum Vitae
Ecology:“ Collection of Reports
,,Nutrition Influence on The Condition of human Jaw –teeth
System’’
ქუთაისი
რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის ,,მეცნიერებათა
თანამედროვე პრობლემები“ International Scientific Conference
,,Modern Problems of Ecology:“ Collection of Reports
17

2014

მონაწილე

,,მთის აბორიგენთა სისხლი, სისხლის მიმოქცევა,
ნივთიერებათა ცვლა, კვება და საჭმლის მონელება“
ქუთაისი

18

19

2014. 22-23
თებერვალი

2015. 10.
ოქტომბერი

GDPA- ს ეგიდით სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაში

მონაწილე

,,სტომატოლოგია მაღალი სტანდარტებით’’. ქუთაისი
GSA - ის ეგიდით The International Conference ,, Dental
Tbilisoba 2015’’ Georgian Stomatological Association FDI
Continuing Dental Education Program’’

მონაწილე

თბილისი
2015.
20

17-18 ივლისი

2015.
21

23.05.

GSA - ის ეგიდით,,The 11-th Annual Inernational Congress of
the Georgian Stomatological Association’’
ბათუმი
GSA - ის ეგიდით ,, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის
პროტოკოლები სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში’’

2015 წელი.
22-23 მაისი

მონაწილე

ბათუმი
CLIPD-ისა და SPINT-DENTAL-ის პირველ ერთობლივ
სასწავლო სემინარში სახელით: ,,მუდმივი ზრუნვა
პროფესიული განვითარებისათვის ‘’

22

მონაწილე



მონაწილე

იმპლანტაციის ქირურგიული და ორთოპედიული
თავისებურებები და საბაზისო ასპექტები



ინოვაციებით თერაპიულ სტომატოლოგიაში

Durch dental, HBI –Dent Implant, GDPA და UNION OF
GEORGIAN MEDICAL ASSOCIATIONS -ის ეგიდით

მონაწილე

2015.
23

24-26 მარტი

,,New Paradigm in Treatment of Periodontal Diseases and Vector
Therapy’’
თბილისი. 2015. 24-26 მარტი

24

2015

2015 საერთაშორისო სამეცნირო კონფერენციის
,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ . ეკოლოგიის
პრობლემები. International Scientific Conference ,,Modern

მონაწილე
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Problems of Ecology:“ Problems of Ecology .
,, მთის აბორიგენთა სისხლი, სისხლის მიმოქცევა,
ნივთიერებისა და ენერგიის ცვლა, კვება და საჭმლის
მონელება“
ქუთაისი
საერთაშორისო სამეცნირო კონფერენცია International
Scientific Conference

მონაწილე

აგროეკოლოგია და სამედიცინო ეკოლოგია
25

2015

სექციის თავმჯდომარეები: პროფესორები - თ. ადეიშვილი
და თ. ჟვიტიაშვილი
,,Agroecology and Medical Ecology’’
ქუთაისი

2015 საერთაშორისო სამეცნირო კონფერენციის
,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ კონფერენცია
ეძღვნება აკადემიკოს ჯუმბერ ლომინაძის დაბადების 85
წლის იუბილეს. ქუთაისი
26

2015

მონაწილე

,,სტომატოლოგიური პოლიკლინიკების მოწყობილობათა
ჰიგიენური მოთხოვნები. ‘’..Hygienic requirements for
equipment of dental clinics“
ქუთაისი

27

2015

2015 საერთაშორისო სამეცნირო კონფერენციის
,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ კონფერენცია
ეძღვნება აკადემიკოს ჯუმბერ ლომინაძის დაბადების 85
წლის იუბილეს. ,,სტომატოლოგიური სამუშაო ადგილის
მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვის ჰიგიენური შეფასება.“
Hygienic assessment of the material and technical equipment of
workplace dentist.’’

მონაწილე

ქუთაისი

2015 საერთაშორისო სამეცნირო კონფერენციის
,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ კონფერენცია
ეძღვნება აკადემიკოს ჯუმბერ ლომინაძის დაბადების 85
წლის იუბილეს.
28

29

მონაწილე

2015
,,ექიმ-სტომატოლოგის შრომისუნარიანობის ამაღლების
მეთოდები და საშუალებები სამუშაო დღის დინამიკაში.“
,,Methods and means of improving the efficiency of the doctor –
dentist in the course of a working day. ქუთაისი
2016.

GDPA-ს ეგიდით. New Line Dental.

3.03.

,,New tends in root canal preparation’’

მონაწილე
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თბილისი
GSA-ის ეგიდით International Conference

მონაწილე

2016.
30

,,New Vision of Dentistry’’
29.03.
ქუთაისი
2016.

31

08. 12

2016.
32

15-16. 07.

GSA - ის ეგიდით the International Dental Conference Dental
Conference ,,Dental Tbilisoba – 2016’’

მონაწილე

თბილისი
GSA - ის ეგიდით ,, The 12-th Annual International Congress of
The Georgian Stomatological Association’’

მონაწილე

ბათუმი
დენსტალის ეგიდით Initial Styletaliano ,

მონაწილე

2017 .
33

,,the initial course on Post Endo Treatment’’
17. მარტი
თბილისი
2017.

34

35

6. მაისი

Sprint Dental -ის ეგიდით ,, Modern Trends in Contemporary
Dentidtry’’

მონაწილე

თბილისი

2017 .

Denstal-ის ეგიდით

12 მაისი

,,ენდოდონტიური მკურნალობა’’

მონაწილე

ქუთაისი
GSA-ის ეგიდით ,,თანამედროვე ხედვა სტომატოლოგიაში’’
36

2017.20 მაისი.

მონაწილე

ქუთაისი.

GSA-ის ეგიდით ,,Navigational Dental Implantology”

მონაწილე

თბილისი.
37

2017.5 ივნისი

საეთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ეკოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები“

მონაწილე

International Scientific Conference ,,Modern Problems of
Ecology:“ Problems of Ecology
38

2017
კონფერენცია ეძღვნება თორნიკე ეფრემიძის დაბადების 85
წლისთავს და პროფესორ ნიკოლოზ ბერუჩაშვილის
დაბადების 70 წლისთავს
ქუთაისი

39

2017 .

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკოლოგიის

მონაწილე
გვერდი15 / 16

Curriculum Vitae
21.04-23.04.

თანამედროვე პრობლემები“
International Scientific Conference. ,, Modern Problems of
Ecology:“
სასოფლო-სამეურნეო და სატრანსპორტო და სატრანსპორტო
მანქანები : განვითარების პერსპექტივები სტანდარტიზაციის
და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების
გათვალისწინებით
კონფერენცია ეძღვნება დამსახურებულ პროფესორ
(ემერეტუს) კარლო დავითის ძე მგალობლიშვილს
დაბადების 80 წლის იუბილეს
,,Evolution of Biosphere And Its Physical And Ecological Model“
,,ბიოსფეროს ევოლუცია და მისი ფიზიკურ -ეკოლოგიური
მოდელი’’

გვერდი16 / 16

