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განათლება
წლები

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)

1986 -1991

თბილისის
სახელმწიფო
სამედიცინო
ინსტიტუტის
სტომატოლოგიური ფაკულტეტი
ექიმი სტომატოლოგი
კამარევოს
სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერსიტეტი

ექიმი
სტომატოლოგი

სტომატოლოგი

TB-I 081786

ექიმი
სტომატოლოგი

სტომატოლოგი

17774

1985

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

სადისერტაციო
თემის დასახელება

2003 03.06

თბილისის სახელმწიფო

პლფერონ-ლბ-ს და ფენოვინის
მოქმედების იმუნოლოგიური
ასპექტები ქრონიკული
გენერალიზებული
პაროდონტიტით
დაავადებულებში

მედიცინის
მეცნიერებათა
კანდიდატი

003734
14.00.36

სამედიცინო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

დაწესებულების დასახელება

პოზიცია (აკადემიური თანამდებობა)

1998

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პედაგოგი

2006 – დღემდე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ პროფესორი

ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

ორგანიზაცია

განყოფილება (სამსახური)

პოზიცია

2014- 2016

ქუთაისის სტომატოლოგიური
კლინიკა "სტომატოლოგილიდერი
ქუთაისის "სტომატოლოგიური
ცენტრი"

სარეზიდენტო პროგრამა
დიპლომისშემდგომი დიპლომისთვის
(პროფესიული მომზადებისთვის)
სარეზიდენტო პროგრამა
დიპლომისშემდგომი დიპლომის
მისაღწევად (პროფესიული
მომზადებისთვის)

პოგრამის

2017 -2018

ხელმძღვანელი
პოგრამის
ხელმძღვანელი

სხვა საქმიანობა
წლები

1998

ორგანიზაცია

საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის და პატიმართა
სოციალური უზრუნველყოფის ფონდის სამედიცინო კომისია

პოზიცია

სამედიცინო კომისიის
ხელმძღვანელი
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2006
2009

ეროვნული აკადემიის წევრი
საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი

2010

საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია

აკადემიკოსი
წევრი
ასოციაციის წევრი

უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა

ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

კითხვა
B1

მოსმენა
B1

მეტყველება
B1

წერა
B1

C2

C2

C2

C2

A1 და A2 - საწყისი საბაზისო მომხმარებელი; B1 და B2 - დამოუკიდებელი მომხმარებელი; C1 და C2 - პროფესიონალური მომხმარებელი

კომპიუტერთან მუშაობის უნარი (აღნიშნეთ  სიმბოლოთი)
საწყისი დონე

საშუალო

კარგი

ძალიან კარგი





Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
მიუთითეთ სხვა

E-MAIL
INTERNET EXPLORER,
OPERA, Mozila firefox

სამეცნიერო შრომების სია
პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში
№

ავტორი/
ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

1

ირმა ხუჯაძე
ვ.ხარატიშვილი

“The breaker system and its
impact on the teeth enamel.”

NOVATION
PERIODIKAL
SCENTIFIC JOURNAL

2

ირმა ხუჯაძე

“The condition of local immunity

INTERNACIONAL

in children teeth during the

SCENTIFIC JORNAL -

cavity.”

„Intelect”

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

9
ISSN
15123715
1 (45)

2011

49

2013

137

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
№

ავტორი/ავტორები

ი. ხუჯაძე

1

ი.ხუჯაძე ვ.
ხარატიშვილი
ი.ხუჯაძე

2
3

დასახელება

ბავშვთა ასაკისთერაპიული სტომატოლოგიის
ფანტომური კურსი(დამხმარე სახელმძღვანელო)
ბავშვთა და მოზარდთა კბილების და ყბების
რენდგენოგრაფია
პაროდონტის დაავადებები და მათი
პროფილაქტიკა
(მეთოდური მითითება)

გამომცემლობა

წელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა

2018
2018
2018

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

წლები

საფეხური

პროგრამის დასახელება

1

2018 -2019

ერთსაფეხურიანი

ბავშვთა და მოზარდთა თერაპიული სტომატოლოგია
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2

2018 -2019

სარეზიდენტო პროგრამა

მოზარდთა თერაპიული სტომატოლოგია

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
№

წელი

1

6

2018
2018
2018
2018
2018
2011

ლექცია პრაქტიკულ ენდოდონტიაში
სახელმწიფო სერტიფიკატი ბავშვთა სტომატოლოგიაში
Learning and development of dental implantologia in geoergia
Созданией функционално естетики фронталных и жевателных зубов
Direqt and direqt composite restavracion
RADIX 1 International dental congress

მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე

7

2012

მონაწილე

8

2012

Attended the VIII international Congress of GEORGIAN STOMATOLOGICAL
ASOCIATION
<< TEETH RESTORATION PROGRAMMES>>

9

2012

Attended the course Introduction to Techniques in Oral Implantology ,,ALFABIO

მონაწილე

10

2013

,,MODERN CHALLENGES OF CLINICAL DENTISTRY,, RADIX

მონაწილე

11

2013

Attended the course Introduction to Techniques in Oral Implantology ,,ALFABIO

მონაწილე

12

2014
2014

Scientific-Practical Conference "Dentistry High Standards"
RESTORATION IF POSTERIOR TEETH: FINCTIONAL AND AESTHETIC
CHARACTETISTICS <<KERR>>
„Introduction to Techniques in Oral Implantology”
DENTISTRI FOR HUMAN HEALTH

მონაწილე
მონაწილე

2
3
4
5

13
14
15

2014
2014

ტრენინგის დასახელება

გრადაცია
(ფასილიტატორი, მონაწილე)

მონაწილე

მონაწილე
მონაწილე
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