
medicinis fakultetis

2009 wlis

samecniero muSaobis angariSi

Tsu medicinis fakultetis samecniero kvlevebis da ganviTarebis samsaxuri 2009w.



 მაღალრეიტინგულ (იმპაქტ-ფაქტორის მქონე) სამეცნიერო
ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად
სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ
მოხსენებათა კრებულებში გამოქვეყნებული შრომები

 ადგილობრივ რეფერირებად, რეცენზირებად სამეცნიერო
ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა
კრებულებში (proceedings) გამოქვეყნებული შრომები

 სახელმძღვანელო, მონოგრაფია, თარგმანი



 ეროვნულ სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში
მონაწილეობა

 საერთაშორისო სამეცნიერო საგრანტო
პროექტებში მონაწილეობა

 ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო
გრანტის მოსაპოვებლად წარდგენილი პროექტი



 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, 
სემინარებში მონაწილეობა

 ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში, 
სემინარებში მონაწილეობა

 მეცნიერების პოპულარიზაცია ”საბავშვო
უნივერსიტეტში” 

 ჯილდოები, სტიპენდიები, სხვადასხვა
სამეცნიერო ორგანიზაციების, რედკოლეგიების
წევრობა, რედაქტორობა



 პროფესიული, უმაღლესი, საბაკალავრო, სამაგისტრო, 
სადოქტორო, უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო
პროგრამის (მოდულის) ავტორობა

 სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელობა

 პროფესიული (სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი) 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ღონისძიებაში მონაწილება



medicinis fakultetis departamentTa
CamonaTvali

 adamianis normaluri anatomiis, 
topografiuli anatomiis da
operaciuli qirurgiis departamenti

 pediatriis departamenti

დiagnostikuri medicinis departamenti

 urologiis departamenti

 gadaudebeli da kritikuli medicinis
departamenti

 infeqciuri daavadebebis da klinikuri
imunologiis departamenti



 stomatologia departamenti
 fsiqiatriis departamenti
 travmatologiis departamenti
 Terapiis departamenti
 otolaringologiis departamenti
 mean-ginekologiisa da reproduqciuli

medicinis departamenti
 farmakologiis departamenti
 nevrologiis da neiroqirurgiis

departamenti
 paTologiis departamenti
 sazogadoebrivi jandacvis

departamenti
 qirurgiis departamenti
 ofTalmologiis departamenti





departamentebis pirobiTi
dajgufeba

Mmedicinis fakultetis
departamentebi

კlinikuri
Terapiuli

mimarTulebebi

Kklinikuri
Qqirurgiuli
mimarTulebebi

Teoriuli
mimarTuleba



klinikuri Terapiuli 
mimarTulebebi

• Terapiis departamenti

• infeqciuri daavadebebis da klinikuri 
imunologiis departamenti

• farmakologiis departamenti

• dermatovenerologiis departamenti

• nevrologiis da neiroqirurgiis 
departamenti

• fsiqiatriis departamenti

• pediatriis departamenti

• diagnostikuri medicinis departamenti



klinikuri_qirurgiuli
mimarTulebebi

• qirurgiis departamenti
• urologiis departamenti
• ofTalmologiis departamenti
• travmatologiis departamenti
• otolaringologiis departamenti
• gadaudebeli da kritikuli 

medicinis departamenti
• meanoba-ginekologiis da 

reproduqciuli medicinis 
departamenti

• stomatologiis departamenti



Teoriuli mimarTulebebi

• sazogadoebrivi jandacvis departamenti

• adamianis normaluri აnatomiis, topografiuli
anatomiis da operaciuli qirurgiis
departamenti

• paTologiis departamenti



Mmedicinis fakultetis mier
2009 wels gamoqveynebuli

Sromebi



ქირურგიული
მიმართულების

შრომები

შრომები
მიმართულებე
ბის მიხედვით

2009 წელს
გამოქვეყნებული

შრომები

თარაპიული
მიმართულების

შრომები

თეორიული
მიმართულების

შრომები

Mmedicinis fakultetis mier 2009 wels
gamoqveynebuli Sromebi

2009 wels medicinis fakultetis TanamSromlebis mier
gamoqveynda 276 samecniero naSromi, maTgan:

ucxour, impaqt faqtoris mqone JurnalebSi 24 naSromi

saerTaSoriso referirebad JurnalebSi 138 naSromi

აdgilobriv referirebad JurnalebSi 85 naSromi

sexelmZRvanelo / monografia 29



ქირურგიული
მიმართულების

შრომები

შრომები
მიმართულებე
ბის მიხედვით

2009 წელს
გამოქვეყნებული

შრომები

თარაპიული
მიმართულების

შრომები

თეორიული
მიმართულების

შრომები

gamoqveynebuli Sromebi    
mimarTulebebis mixedviT

mTlianad
Ffakultetze

276

Kklinikuri
Terapiuli

mimarTulebebi
142

Kklinikuri
Qqirurgiuli
mimarTulebebi

65

Teoriuli
mimarTuleba

69



ქირურგიული
მიმართულების

შრომები

შრომები
მიმართულებე
ბის მიხედვით

2009 წელს
გამოქვეყნებული

შრომები

თარაპიული
მიმართულების

შრომები

თეორიული
მიმართულების

შრომები

Kklinikuri Terapiuli mimarTulebebis mier 
gamoqveynebuli Sromebi

gamoqveynebuli samecniero naSromi: 142; 

ucxour, impaqt faqtoris mqone JurnalebSi 13 naSromi

saerTaSoriso referirebad JurnalebSi 66 naSromi

აdgilobriv referirebad JurnalebSi 48 naSromi

sexelmZRvanelo / monografia 15



ქირურგიული
მიმართულების

შრომები

შრომები
მიმართულებე
ბის მიხედვით

2009 წელს
გამოქვეყნებული

შრომები

თარაპიული
მიმართულების

შრომები

თეორიული
მიმართულების

შრომები

klinikuri qirurgiuli mimarTulebebis 
mier gamoqveynebuli Sromebi

gamoqveynebuli samecniero naSromi 65; 

ucxour, impaqt faqtoris mqone JurnalebSi 2 naSromi

saerTaSoriso referirebad JurnalebSi 33 naSromi

აdgilobriv referirebad JurnalebSi 24 naSromi

sexelmZRvanelo / monografia 6



ქირურგიული
მიმართულების

შრომები

შრომები
მიმართულებე
ბის მიხედვით

2009 წელს
გამოქვეყნებული

შრომები

თარაპიული
მიმართულების

შრომები

თეორიული
მიმართულების

შრომები

Teoriuli mimarTulebebis mier
gamoqveynebuli Sromebi

gamoqveynebuli samecniero naSromi: 69; 

ucxour, impaqt faqtoris mqone JurnalebSi 9 naSromi

saerTaSoriso referirebad JurnalebSi 39 naSromi

აdgilobriv referirebad JurnalebSi 13 naSromi

sexelmZRvanelo / monografia 8



Mmedicinis fakultetis mier
2009 wels sagranto programebSi

monawileoba



medicinis fakultetis mier
2009 wels

warmoebuli samecniero grantebi

91

saxelmwifo

26

saerTaSoriso

65



Kklinikuri Terapiuli mimarTulebis 
mier 2009 wels  warmoebuli samecniero

grantebi:

20 - erovnuli

51 - saerTaSoriso



Kklinikuri qirurgiuli mimarTulebis 
mier 2009 wels  warmoebuli samecniero 

grantebi:

2 - erovnuli

3 - saerTaSoriso



Teoriuli mimarTulebis mier 2009 wels  
warmoebuli samecniero grantebi:

4 - erovnuli

11 - saerTaSoriso



medicinis fakultetis mier
2009 wels wardgenili samecniero grantebi

45



Aakademiuri personalis
konferenciebSi monawileoba



A konferencia-
-seminarSi

Mmonawileobda
286

Terapiuli klin.
mimdinareobidan

182

Qqirurgiuli klin.
mimarTulebidan

79

Teoriuli
Mmimdinareobidan

25



საერთაშორისო დალოკალური კონფერნეციებში
მონაწილე აკადემიური პერსონალის რაოდენობა



მეცნიერების პოპულარიზაცია
საბავშვო უნივერსიტეტში



კლინიკური თერაპიული მიმართულება

კლინიკური ქირურგიული მიმართულება

თეორიული მიმართულება

10

3

3



ჯილდოები, სტიპენდიები, 
სხვადასხვა სამეცნიერო

ორგანიზაციების, რედკოლეგიების
წევრობა, რედაქტორობა



კლინიკური თერაპიული მიმართულება

კლინიკური ქირურგიული მიმართულება

თეორიული მიმართულება

56

10

12



პროფესიული უმაღლესი, 
საბაკალავრო, სამაგისტრო, 
სადოქტორო, უწყვეტი

განათლების საგანმანათლებლო
პროგრამის (მოდულის) ავტორობა



კლინიკური თერაპიული მიმართულება

კლინიკური ქირურგიული მიმართულება

თეორიული მიმართულება

55

16

27



სადოქტორო ნაშრომის
ხელმძღვანელობა



კლინიკური თერაპიული მიმართულება

კლინიკური ქირურგიული მიმართულება

თეორიული მიმართულება

22

13

40



პროფესიული (სასწავლო და
სამეცნიერო-კვლევითი) 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ
ღონისძიებაში მონაწილება



კლინიკური თერაპიული მიმართულება

კლინიკური ქირურგიული მიმართულება

თეორიული მიმართულება

42

8

17



გმადლობთ ყურადღებისთვის


