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              განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამუშაო გამოცდილება 

 

უსდ (დაასრულა) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 2007 წელს 

  სწავლების საფეხური  

 

ერთსაფეხურიანი 6 წლიანი. 

დიპლომის ნომერი RSU №000002  

გაცემის თარიღი 23.05.2008 წ. 

კვალიფიკაცია კლინიკური ორდინატურა - ხარკოვის 

დიპლომისშემდგომი განათლების სამედიცინო აკადემია 

(უკრაინა) – 2007-2009 წწ. 

მიმართულება 

(კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიხედვით) 

ენდოკრინოლოგია 

დარგი/კვალიფიკაცია 

(კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიხედვით) 

ენდოკრინოლოგია 

 

               

 აკადემიური ხარისხი 

 

აკადემიური ხარისხი   

(დოქტორთან გათანაბრებული, 

დოქტორი) 

უკრაინაში მიღებული მედიცინის მეცნიერებათა 

კანდიდატის აკადემიური ხარისხი გათანაბრებული 

დოქტორთან 

მოპოვების თარიღი 29.09.2016 წ. 

  თემის სახელწოდება 

  (არსებობის შემთხვევაში) 

ორგანული ჰიპერპროლაქტინემია: ჰორმონალურ-

მეტაბოლური დარღვევების თავისებურება და სუპრესული 

თერაპიის ეფექტურობა 

  მიმართულება  

  (კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიხედვით) 

სამედიცინო 

  დარგი/სპეციალობა  

  (კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიხედვით) 

ენდოკრინოლოგია 

 

 

სამუშაო გამოცდილება ბოლო 6 წელი (დაიწყეთ ამჟამინდელი პოზიციით) 

 
 

№ -დან -მდე                                         სამუშაო ადგილი 

  1 
17.05.2017წ-დღემდე ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი IUHB  - 

ექიმი ენდოკრინოლოგი 

2 12.03.2018 წ. - დღემდე კლინიკურ მეცნიერებათა მიმართულება - ასისტენტ პროფესორი 



 

 

 
 

კვალიფიკაციის  ასამაღლებელი  კურსები,  ტრენინგები  

 

 

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები  

(ცხრილი შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი 

ინფორმაციით). 

 

№ დასახელება 

1 Инсулин Деглюдек-новое поколение аналогов базального инсулина длительного действия 

(обзор литературы и собственные данные) 
2 A Case of Unusual Prolactinoma in Adolescent Girl 
3 Anti-proliferative effects of high doses cabergoline in patients with prolactinoma 
4 Efficiency of cabergoline suppressive therapy in young patients with prolactinoma 
5 Эффективность супрессивной терапии каберголином у больных молодого возраста с 

пролактиномой 
 

 

უცხო ენების ცოდნა 

 

 
 

კომპიუტერული უნარები 

 

 

 3 
01.12.2017წ.-12.03.2018 წ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი BAU - მოწვეული 

ლექტორი 

  4 

28.10.2017წ. - დღემდე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბსუ - მოწვეული 

ლექტორი (უფროსი მასწავლებელი) ინგლისურენოვან 

პროგრამაზე 

  5 20.12.21017-16.05.2017 წ. შპს „მედცენტრი“ - ექიმი ენდოკრინოლოგი 

  6 28.08.2009 - 06.08.2016 

წწ. 

უკრაინის მედიცინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვ.ი. 

დანილევსკის სახელობის ენდოკრინული პათოლოგიის 

პრობლემების ინსტიტუტი - უმცროსი მეცნიერ მუშაკი, 

პრაქტიკოსი ექიმი 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება 
დიპლომის/სერთიფიკატის 

ნომერი 

2013 წ გადაუდებელი ენდოკრინოლოგია - თემატიური 

კურსი - 1 თვე 

დიპლომის დანართი RSU 

000002 

2013 წ.  კლინიკური ენდოკრინოლოგია - თემატიური კურსი - 

1 თვე 

დიპლომის დანართი RSU 

000002 

20.06.2014წ

. 

ენდოკრინოლოგია - სპეციალიზაციის კურსი - 3 თვე №633 

05.05. -

06.05.2019 

სამედიცინო სწავლების მეთოდები  

1 რუსული C1 
2 ინგლისური C1 



 

1 word თავისუფლად 
2 excel თავისუფლად 
3 Power point თავისუფლად 


