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განათლება და პროფესიული ტრეინინგი: 

 17.10.2011-19.10.2011, Tbilisi, Georgian National Olympic Committee, IOC Olympic Solidarity, 

Training - Sport, Education & Culture for Youth Development – Certificate 

 03.06-05.06.2011.თბილისი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი. 

“ოლიმპიური სოლიდარობა, ფიზიკური მზადების, გამძლეობის, ტესტირების და 

სპორტული კვების აქტუალური საკითხები ქართულ სპორტში”. სერთიფიკატი 

 23.05.2011 Olympic Solidarity. Sport Administrators Courses within the Olympic Solidarity 

programme of National Training Courses for Sport Administrators. Certificate 

 14.06-17.06.2007 საერთაშორისო კონფერენცია - სემინარი ”ტრავმატოლოგია და 

კარდიოლოგიის თანამედროვე პრობლემები სპორტულ მედიცინაში” (15 უპგ ქულა) 

 21.06.2006 – 24.06.2006 I საერთაშორისო აკრედიტირებული კონფერენცია ”სამედიცინო 

რქაბილიოტაცია და რადიოლოგია” სერტიფიკატი. (I ტიპის 10 უპგ ქულა) 

 25.07.2005 – 30.07.2005 XVIII საერთაშორისო სამედიცინო-პრაქტიკული სკოლა-

კონფერენცია ”კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა” (30 კრედიტ-ქულა) 

 1996-1996 - თბილისის სახელმწიფო აკადემია. ”სამკურნალო ფიზკულტურა და 

საექიმო კონტროლი”, 3-თვიანი კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები 

 1988-1988 - თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი ”სამკურნალო 

ფიზკულტურა და საექიმო კონტროლი”. 3-თვიანი კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები  

 1975-1981 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო 

ფაკულტეტი, დიპლომი - ЕВ№070121, კვალიფიკაცია - ექიმი 

სამუშაო გამოცდილება 

 02. 2011 – დღემდე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი; 

 01.09.2008 – 01.02.2011, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ასისტენტ-

პროფესორი, სასწავლო ნაწილის უფროსი; 

 2009-2010,  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ასოცირებული პროფესორი 

 2007-2008,  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მოწვეული პედაგოგი; 

 27.08.2007 – 27.09.2007, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული 

ასოცირებული პროფესორი; 

 25.01.2006-27.08.2007, სახ.ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია, ასოცირებული 

პროფესორი; 

 01.10.1994 -25.01.2006, საქ. სახ.ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი, სპორტული 

მედიცინის კათედრის მასწავლებელი; 

 01.09.1986 -01.10.1994, საქ. სახ.ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი, სპორტული 

მედიცინის კათედრის მოწვეული მასწავლებელი; 
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 16.09.1981 – 07.10.2004, საექიმო ფიზკულტურული დისპანსერი №1, კონტროლის ექიმი; 

 07.08.1981 – 22.07.1982, ქ.თბილისის მე-5 კლინიკური საავადმყოფო, ინტერნი 

 

დისერტაციის თემა: 

 18.03.2005 - ”ველომრბოლელ სპრინტერთა და სტაიერთა ფუნქციური მზაობის 

ფაქტორული სტრუქტურა მომზადების წლიური ციკლის სხვადასხვა პერიოდში”, 

გრიფით 14.00.12 - სამკურნალო ფიზკულტურა და სპორტული მედიცინა 

პუბლიკაციები: 

 გამოქვეყნებული 35 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 22-რეფერირებად სამეცნიერო 

ჟურნალებში: 

სახელმძღვანელო: 
 სახელმძღვანელო ”სპორტული მედიცია”, 2002, თანაავტორები: გ.იაშვილი, 

მ.ჩხარტიშვილი 

სამეცნიერო კონფერენციები: 

 მონაწილეობა 26, მათ შორის 14 საერთაშორისო კონფერენციაში 

სტუდენტთა სამეცნიერო ნაშრომების ხელმძღვანელობა: 

 6 სტუდენტთა სამეცნიერო ნაშრომის ხელმძღვანელობა 

 4 მაგისტრანტთა სადიპლომო ნაშრომის ხელმძღვანელობა 

სხვა აქტივობები:  

 2004-დღემდე - სპორტული მედიცინის ასოციაციის პრეზიდიუმის წევრი 

 28.12.2010 - საქართველოს სპორტული მედიცინის ასოციაციის ჯილდო საქართველოში 

სპორტული მედიცინის განვითარებაში შეტანილი პირადი წვლილისათვის 

 28.12.2007 – საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მადლობის 

ფურცელი საქართველოში სპორტული მედიცინის განვითარებაში შეტანილი პირადი 

წვლილისათვის 

 27.12.2006 – საქართველოს სპორტული მედიცინის ასოციაციის ჯილდო საქართველოში 

სპორტული მედიცინის განვითარებაში შეტანილი პირადი წვლილისათვის 

 20.05.2003 - სამეცნიერო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

დამატებითი ინფორმაცია: 

 ენების ცოდნა - ქართული (მშობლიური), რუსული (სრულყოფილად), ინგლისური 

(ლექსიკონის დახმარებით) 

 კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა - Word, Excel, Outlook, Power Point 

 Hobie - www.bee.ge 
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