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სამეცნიერო ინტერესების სფერო: კარდიოლოგია (ინტერვენციული კარდიოლოგია)
სტატუსი
საგანმანათლებლო დაწესებულება დასაქმების ადგილი

KOLAN INTERNATIONAL HOSPITAL
კოლან-ის საერთაშორისო ჰოსპიტალი

სასწავლო უნივერსიტეტი
„ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი“ სრული
პროფესორი კლინიკური თერაპიის მიმარულებით
განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამუშაო გამოცდილება
1.1 განათლება
უსდ (დაამთავრა)

ათათურქის სახელობის უნივერსიტეტის სამედიცინო
ფაკულტეტი

1

სწავლების საფეხური

ერთსაფეხურიანი 6 წლიანი

დიპლომის ნომერი

E № 00331

გაცემის თარიღი

05.10.1979

კვალიფიკაცია

ექიმი

მიმართულება

ჯანდაცვა

(კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიხედვით)
დარგი/კვალიფიკაცია
(კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიხედვით)

თერაპია
კარდიოლოგია

აკადემიური ხარისხი
აკადემიური ხარისხი

მედიცინის დოქტორი

მოპოვების თარიღი

1.10.1993

თემის სახელწოდება
მიმართულება (კვალიფიკაციის ჩარ-

ჯანდაცვა

ჩოს მიხედვით)
დარგი/სპეციალობა (კვალიფიკაციის

კარდიოლოგია/კარდიოქირურგია

ჩარჩოს მიხედვით)
სადოქტორო ხარისხი (P HD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა);
უმაღლესი საგანმანათლებლო

ათათურქის სახელობის უნივერსიტეტის სამედიცინო

დაწესებულება

ფაკულტეტი

თარიღი

15.09.1993

მიმართულება (კვალიფიკაციის ჩარ-

ექიმი-კარდიოლოგი

ჩოს მიხედვით)
დარგი/სპეციალობა (კვალიფიკაციის

ჯანდაცვა

ჩარჩოს მიხედვით)
სპეციალიზაცია

კარდიოლოგია-კარდიოქირურგია
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სამუშაო გამოცდილება (ბოლო 6 წელი)
#

-დან -მდე
1

მიმდინარე

სამუშაო ადგილი

კოლანის საერთაშორისო ჰოსპიტალი
„ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი“

2

2013-2014

MEDICAL PARK HOSPITAL

3

2012-2013

MEDICINA GROUP H OSPITAL

4

2011-2012

UNIVERSITY G ROUP HOSPITAL

5

2007-2011

MEDICAL PARK HOSPITAL

6

2003-2007

CARDIOLOGIC CLINIC

7

16.11.2001 -30.08.2003

მალთეფეს უნივერსიტეტი, თურქეთის რესპუბლიკა -პროფესორი,
სამედიცინო ფაკულტეტის წევრი
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მიღწევები
№
აქტივობის დასახელება
1
საქართველოს საპატიო მოქალაქე
2
საქართველოს საუკეთესო მედიცინის მუშაკის“ წოდება და საპატიო მედალი -23.12.2000
3
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფი უნივერსიტეტის „საპატიო დოქტორის“ წოდება
(BSU# 006) -03.11.2001
4
საქართველოს კარდიოლოგთა ასოსციაციის საპატიო წევრი, 2006
5
„ღირსების ორდენით დაჯილდოვება (# 07973) მოწმობის # 04812) -19.02.2010
უცხო ენების ცოდნა
1

თურქული

მშობლიური

2

ქართული

კარგად

3

ინგლისური

კარგად (70 ქულა)

კომპიუტერული უნარები
1

W ORD

კარგად

5

2

E XCEL

კარგად

6

