
დოქტორანტების შესახებ  

მედიცინის ფაკულტეტი:  

 

N დოქტორანტის 

სახელი, გვარი  

ჩარიცხვის 

წელი, 

სემესტრი 

ჩარიცხვის 

ბრძანების 

ნომერი 

სადოქტორო პროგრამის 

სახელწოდება  

(პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

მიუთითეთ 

ფრჩხილებში) 

დოქტორანტის  

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი/ 

თანახელმძღვანელი  

(მიუთითეთ მისი  

სტატუსიც)  

სადისერტაციო ნაშრომის 

სახელწოდება (შესაძლებელია 

მიეთითოს სავარაუდო 

სახელწოდებაც) 

1 რუსუდან აგლაძე  2007/2008 
გაზაფხულის 

სემესტრი  

N768/01–

04 

09.06.2008 

კარდიოლოგია / ბონდო 

ქობულია 

 ზურაბ ფაღავა 

/ასოცირებული 

პროფესორი 

“ ST - სეგმენტის კორონარული 

და არაკორონარული 

ელევაციის დიფერენციალური 

შეფასების ასპექტები 

გადაუდებელი 

კარდიოლოგიის პრაქტიკაში" 

2 ლამარა 

ციცქიშვილი  

2007/2008 
გაზაფხულის 

სემესტრი 

N768/01–

04 

09.06.2008 

სამედიცინო 

რადიოლოგია და 

ენდოსკოპია / ფრიდონ 

თოდუა 

ფრიდონ თოდუა / 

სრული პროფესორი 

მაგნიტურ-რეზონანსული 

ქოლანგიოპანკრეატოგრაფიის 

როლი სანაღვლე გზების 

პათოლოგიათა 

დიაგნოსტიკაში" 

3 აზმაიფარაშვილი 

ელზა 

2007/2008 
გაზაფხულის 

სემესტრი 

N768/01–

04 

09.06.2008 

"უჯრედთა ქსოვილთა 

და ორგანოთა 

ტრანსპლანტაცია" / 

დიმიტრი კორძაია 

დიმიტრი კორძაია /  

სრული პროფესორი 

"ღვიძლის რეზექციის 

შემდგომი რეგენერაციის 

უჯრედული მექანიზმები" 

4 ჯიქურაული  

ნინო 

2007/2008 
გაზაფხულის 

სემესტრი 

N768/01–

04 

09.06.2008 

ენდოკრინოლოგია/ 

ელენე გიორგაძე   

ელენე გიორგაძე  

/ასოცირებული 

პროფესორი 

დიაბეტური ნეირო-

ანგიოპათია შაქრიანი დიაბეტი 

ტიპი 2-ის დროს" 

5 გიორგაია  

ნატალია  

2008 /2009 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N1961/01–

04 

28.11.2008 

პედიატრია / რუსუდან 

ქარსელაძე 

რუსუდან ქარსელაძე / 

რუსუდან ქარსელაძე 

სასუნთქი სისტემის 

ეოზინოფილური ანთების 

იმუნოლოგიური&ბიოქიმიური 

მარკერები და ბრონქული 

ასთმის მონიტორინგი ბავშვთა 

ასაკში 

6 ივანიშვილი  2008 /2009 N1961/01– სტომატოლოგია / ვლადიმერ პაროდონტის ქსოვილებზე 



რუსუდანი შემოდგომის 

სემესტრი 

04 

28.11.2008 

ვლადიმერ 

მარგველაშვილი 

მარგველაშვილი /სრული 

პროფესორი 

პირდაპირი და არაპირდაპირი 

წესით დამზადებული 

ვინირების ზეგავლენის 

კლინიკურ - მორფოლოგიური 

თავისებურებანი 

7 ზერეკიძე  

თამარი 

 

2008 /2009 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N1961/01–

04 

28.11.2008 

ენდოკრინოლოგია / 

ელენე გიორგაძე 

 

ელენე გიორგაძე/ 

ასოცირებული პროფესორი

  

ცხიმოვანი ქსოვილის 

განაწილების ტიპისა და 

ლეპტინის კორელაცია 

სხვადასხვა ხარისხის 

სიმსუქნის დროს 

8 ამაშუკელი  

მედეა 

2008 /2009 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N1961/01–

04 

28.11.2008 

ენდოკრინოლოგია / 

ელენე გიორგაძე/ 

ელენე გიორგაძე 

/ასოცირებული 

პროფესორი 

ფარისებრი ჯირკვლის 

დაავადებათა გავლენა 

ძვლოვანი ქსოვილის 

მეტაბოლიზმზე და 

ოსტეოპოროზული 

მოტეხილობის განვითარების 

რისკზე 

9 ჩუბუნიძე  

სვეტლანა 

2008 /2009 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N1961/01–

04 

28.11.2008 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვა /  

პაატა იმნაძე 

 

პაატა იმნაძე 

/სრული პროფესორი 

საქართველოს ტერიტორიაზე 

არსებული შავი ჭირის 

ბუნებრივი კერების 

ეპიზოოტური აქტიობა 

   

  

   

  

10 ჩაჩხიანი  

მაია 

2008 /2009 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N1961/01–

04 

28.11.2008 

"მოლეკულური 

მედიცინა"/ 

(უროლოგია) ლაურ 

მანაგაძე 

/სრული პროფესორი 

თემურ ჩიგოგიძე 

/ასოცირებული 

პროფესორი  

თნახელმძღვანელი ნანა 

კოტრიკაძე /ასოცირებული 

პროფესორი 

"შარდ-კენჭოვანი 

დაავადებების კვლევისა და 

მკურნალობის მეთოდების 

სრულყოფის თანამედროვე 

ასპექტები"   



11 წიკლაური  

ქეთევანი 

2008 /2009 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N1961/01–

04 

28.11.2008 

ოფთალმოლოგია / 

მიხეილ ომიაძე   

მიხეილ ომიაძე  /სრული 

პროფესორი 

"პროგრესირებადი 

კერატოკონუსის მკურნალობის 

ახალი მეთოდი 

ულტრაიისფერი სხივებისა და 

რიბოფლავინის 

ინსტილაციების გამოყენებით". 

   

  

   

  

12 სიხარულიძე  

გიორგი 

2008 /2009 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N1961/01–

04 

28.11.2008 

ფსიქიატრია  

გიორგი ნანეიშვილი 

გიორგი ნანეიშვილი /  

/სრული პროფესორი 

"სუიციდური მოტივების 

ანალიზი ფსიქიკური 

აშლილობების დროს და 

ჯანმრთელ პოპულაციაში" 

   

  

   

  

13 ფარცახაშვილი  

ჯუმბერი 

2008 /2009 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N1961/01–

04 

28.11.2008 

უჯრედთა, ქსოვილთა 

და ორგანოთა 

ტრანსპლანტაცია 

/ დიმიტრი კორძაია 

დიმიტრი კორძაია 

/სრული პროფესორი 

ღვიძლის რეგენერაცია 

კონტროლირებადი 

ტრანსპლანტაცია პორტული 

წნევის 

პირობებში:მოლეკულურ- 

ბიოლოგიური და უჯრედული 

მექანიზმები 

14 ქარჩავა  მარინა 2008 /2009 

გაზაფხულის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

ინფექციური 

დაავადებები / თენგიზ 

ცერცვაძე 

თენგიზ ცერცვაძე /სრული 

პროფესორი 

თანახელმძღვანელი ლალი 

შარვაძე / ასოც. 

პროფესორი 

C ჰეპატიტის ვირუსის 

გენოტიპების და სუბტიპების 

გავრცელება საქართველოში 

 

15 

გაწერელია 

ლანა 

2008 /2009 

გაზაფხულის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

ინფექციური 

დაავადებები/  

თენგიზ ცერცვაძე 

თენგიზ ცერცვაძე //სრული 

პროფესორი  

თანახელმძღვანელი ლალი 

შარვაძე / ასოც. 

აივ, ბ  და ც   ჰეპატიტების 

ვირუსების რეპლიკაციის 

კინეტიკის შესწავლა 

ანტივირუსულ 

მკურნალობამდე და 



პროფესორი მკურნალობის პერიოდში 

16 ბადრიძე  

ნინო 

2008 /2009 

გაზაფხულის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

ინფექციური 

დაავადებები /  

თენგიზ ცერცვაძე 

თენგიზ ცერცვაძე /სრული 

პროფესორი 

/თანახელმძღვანელი 

ლალი შარვაძე / ასოც. 

პროფესორი  

აივ ინფიცირებულ პირებში ბ 

და ც პრევალენტობის 

განსაზღვრა და კო-

ინფიცირებულ პირებში 

აქტიური და ლატენტური 

ჰეპატიტების პრევალენტობის 

შესწავლა 

17 ჭედია სოფიო 2008 /2009 

გაზაფხულის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

სამედ.რადიოლოგია /  

ფრიდონ თოდუა   

ფრიდონ თოდუა  /სრული 

პროფესორი  

თავის ტვინის მენინგიომების 

კომპლექსური 

რადიოლოგიური 

დიაგნოსტიკა 

18 ქრისტესაშვილი 

გიორგი 

2008 /2009 

გაზაფხულის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

კლინიკური 

პათოლოგიათემურ 

ჯორბენაძე   

  თემურ ჯორბენაძე 

/სრული პროფესორი 

კუჭის არაეპითელური 

სიმსივნეების კლინიკო-

მორფოლოგიური დახასიათება 

19 დოლიაშვილი 

თამარი   

2008 /2009 

გაზაფხულის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

ენდოკრინოლოგია / 

  ელენე გიორგაძე 

  ელენე გიორგაძე / 

ასოცირებული პროფესორი 

ნახშირწყლოვანი ცვლის 

დარღვევის და სიმსუქნის 

დროს კარდიოვასკულური 

გართულებების გავრცელება 

და მილდრონატის 

ეფექტურობა მათი 

პრევენვიისა და 

მკურნალობისთვის 

20 აბიათარი 

ივანე    

  

  

    

2008 /2009 

გაზაფხულის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

ქირურგია / 

მერაბ კილაძე 

მერაბ კილაძე  /სრული 

პროფესორი 

თანახელმძღვანელი იორგ 

კლეფი (მიუმჰენის 

ტექნიკურიუნივერსიტეტი) 

ჰეპატოპანკრეატობილიარული 

ქირურგია 

21 გელდიაშვილი 

მალხზი  

2008 /2009 

გაზაფხულის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

ტრანსპლანტოლოგია/   

დიმიტრი კორძაია 

   დიმიტრი კორძაია / 

/სრული პროფესორი 

ტრანსპლანტაციის შემდგომ 

ღვიძლის რე-ინერვაციის 

პრობლემა 

22 ქუჩულორია 

თინათინი 

2009/2010 

შემოდგომის 

N733/01–

04 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვა 

პაატა იმნაძე //სრული 

პროფესორი  

მწვავე ცხელებითი 

დაავადებების პათოგენები  



სემესტრი 08.04.2009 პაატა იმნაძე საქართველოში.  

23 ახვლედიანი 

თამარი  

2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

ნევროლოგია / რომან 

შაქარიშვილი 

რომან შაქარიშვილი 

/სრული პროფესორი 

 

თენგიზ ცერცვაძე /სრული 

პროფესორი 

/თანახელმძღვანელი 

საქართველოში აქტუალუტი 

ეტიოლოგიის მწვავე 

მენინგიტის და 

ენცეფალიტისჰოსპიტალური 

დიაგნოსტიკიდ ეტაპობრივი 

მონიტორინგი. 

24 კუდავა ხათუნა 2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

დერმატოვენეროლოგია 

/  

გიორგი გალდავა 

თინა ქიტუაშვილი 

გიორგი გალდავა/სრული 

პროფესორი 

თანახელმძღვანელი თინა 

ქიტუაშვილი / 

ასოცირებული პროფესორი 

 

თავის თმიანი მიდამოს 

მიკოზების 

ეპიდემიოლოგიური 

თავისებურებანი 

საქართველოში. 

25 ზაალიშვილი 

კახაბერი 

2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

კლინიკური 

პათოლოგია 

თემურ ჯორბენაძე  

თემურ ჯორბენაძე / 

/სრული პროფესორი 

 

1. საშვილოსნოს ყელის 

კობოსწინარე 

პროცესებისა და კიბოს 

კლინიკურ–

მორფოლოგიური 

დახასიათება 

 

 

 

 

 

 

26 ლაცაბიძე 

ირაკლი 

2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

ტრანსპალნტოლოგია 

დიმიტრი კორძაია 

დიმიტრი კორძაია /  

/სრული პროფესორი 

პანკრეასის ღეროვანი 

უჯრედების და გადანერგილი 

ლანგერჰანსის  კუნძულების 

მორფო–ფუნქციური 

თავისებურებანი 

ექსპერიმენტული შაქრიანი 

დიაბეტის დროს. 

27 ქანთარია 

ნინო 

2009/2010 

შემოდგომის 

N733/01–

04 

რეპროდუქტოლოგია ჯენარა ქრისტესაშვილი / 

ასოცირებული პროფესორი 

პაპილომავირუსის სხვადასხვა 

ტიპის კორელაციები 



სემესტრი 08.04.2009 ჯენარა ქრისტესაშვილი საშვცილოსნოს ყელის 

პათოლოგიებტან ჰორმონული 

ფონისა და თანმხლები 

ინფექციების 

გათვალისწინებით. 

28 ჭანუყვაძე 

დიანა 

2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

რეპროდუქტოლოგია 

ჯენარა ქრისტესაშვილი 

ჯენარა ქრისტესაშვილი /  

ასოცირებული პროფესორი 

ტესტოსტერონის 

ტრანსპორტირების 

დარღვევით განპირობებული 

ანდროგენიზაცია.  

29 ჯაფარიძე 

ნინო 

2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

სტომატოლოგია 

ვლადიმერ  

მარგველაშვილი 

ვლადიმერ  

მარგველაშვილი 

/სრული პროფესორი 

პაროდონტის ქსოვილთა 

ცვლილებების 

თავისებურებანი ქალებში პრე– 

და პოსტმენოპაუზის დროს.  

30 მაჩაბლიშვილი    

ანა 

2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვა / პაატა იმნაძე 

პაატა იმნაძე 

/სრული პროფესორი 

სასქართველოში გრიპის 

ვირუსების ცირკულაცია , 

მათი ეპიდემიოლოგიური 

მნიშვნელობა  და 

მოლეკულური ბიოლოგია.  

31 ფიცხელაური 

ნატო 

2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვა 

პაატა იმნაძე 

ნატა ყაზახაშვილი 

ასოცირებული პროფესორი 

სამედიცინო მომსახურების 

ხარისხის სოციალური , 

ეთიკური და სამართლებრივი 

ასპექტები. ადამიანის  

32 გურგენიძე 

მამუკა 

2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

ქირურგია 

მერაბ კილაძე 

მერაბ კილაძე 

/სრული პროფესორი 

მცირეინვაზიური 

ტექნოლოგიები 

ნაღველკენჭოვანი დაავადების 

და მისი გართულებების 

მკურნალობაში ხანდაზმულ 

და მოხუც პაციენტებში. 

 

33 

გიორგობიანი 

თამარი 

2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

კარდიოლოგია 

ზურაბ ფაღავა ასოც 

ზურაბ ფაღავა / 

ასოცირებული პროფესორი 

 თანახელმძღვანელი ნია 

ბრეგვაძე – მედიცინის 

დოქტორი 

კარდიომეტაბოლური რისკის 

რეალიზაციის  

დაკარდიოვასკულური 

დაავადების მიმდინარეობის 

თავისებურებები ქალებში.  

34 დოლმაზაშვილი 

ეკატერინე 

2009/2010 

შემოდგომის 

N733/01–

04 

ინფექციური 

დაავადებები 

თენგიზ ცერცვაძე /სრული 

პროფესორი  

ღვიძლის ფობროზის/ციროზის 

დიაგნოსტიკური 



სემესტრი 08.04.2009  

თენგიზ ცერცვაძე 

/თანახელმძღვანელი 

ლალი შარვაძე / ასოც. 

პროფესორი 

არაინვაზიური მეთოდების 

შედარებითი შეფასება 

ღვიძლის ქრონიკული 

დაავადებით ავადმყოფებში.  

35 ლორთქიფანიძე 

მერი 

2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

სამედიცინო 

რადიოლოგია და  

ენდოსკოპია / ფრიდონ 

თოდუა 

 

ფრიდონ თოდუა/ /სრული 

პროფესორი 

მუხლის სახსრის შემადგენელი 

ელემენტების დეგენერაციულ 

დისტროფიული დაზიანებეთა 

შეფასება ულტრაბგერითი 

კვლევის მეთოდით.  

36 ბოჭორიშვილი 

ალექსანდრე 

2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვა 

პაატა იმნაძე 

პაატა იმნაძე 

/სრული პროფესორი 

ჩირქოვანი პროსტატიტების 

გამომწვევი ეტიოლოგიური 

ფაქტორები საქართველოში და 

მათი ანტიბაქტერიული 

რეზისტენტობის შეფასება. 

37 ხეჩინაშვილი 

გიორგი 

2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვა 

პაატა იმნაძე 

ნატა ყაზახაშვილი 

ასოცირებული პროფესორი 

სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებელტა ანაზრაურების 

მეთოდების შედარებითი 

ანალიზი საქართველოში –

ზეგავლენა სამედიცინო 

მომსახურების ხარისხზე.  

38 ღანიაშვილი 

თამარი 

2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვა 

პაატა იმნაძე 

პაატა იმნაძე 

/სრული პროფესორი 

სალმონელოზზე 

ეპიდზედამხედველობა 

საქართველოში.  

39 აბუთიძე 

აკაკი 

2009/2010 

შემოდგომის 

სემესტრი 

N733/01–

04 

08.04.2009 

ინფექციური 

დაავადებები 

 

თენგიზ ცერცვაძე 

თენგიზ ცერცვაძე //სრული 

პროფესორი  

თანახელმძღვანელი ლალი 

შარვაძე / ასოც. 

პროფესორი 

აივ ინფექცია/შიდსის და 

ტუბერკულოზის ინფექციის 

ეპიდემიოლოგიური კვლევა 

და ანალიზი საქართველოში. 

40 nikoloz 
CxartiSvili    

2009/2010 

გაზაფხულის 

სემესტრი 

N543/01–

04 

23.03. 2010 

ინფექციური 

დაავადებები 

 

თენგიზ ცერცვაძე 

თენგიზ ცერცვაძე //სრული 

პროფესორი  

თანახელმძღვანელი ლალი 

შარვაძე / ასოც. 

პროფესორი 

„დაავადების გამოსავლის 

დეტერმინატები აივ 

ინფიცირებულ პირებში“ 

41 

 

naTia dvali               2009/2010 N543/01– ინფექციური 

დაავადებები 

თენგიზ ცერცვაძე //სრული 

პროფესორი  

„ადამიანის იმუნოდეფიციტის 

ვირუსის გენეტიკური ტიპების 



04  

თენგიზ ცერცვაძე 

თანახელმძღვანელი ლალი 

შარვაძე / ასოც. 

პროფესორი 

და რეზისტენტული შტამების 

გავრცელება საქართველოში“ 

42 

 

mariam svaniZe             გაზაფხულის 

სემესტრი 
23.03. 2010 

N543/01–

04 

 

ინფექციური 

დაავადებები 

 

თენგიზ ცერცვაძე 

თენგიზ ცერცვაძე //სრული 

პროფესორი  

თანახელმძღვანელი ლალი 

შარვაძე / ასოც. 

პროფესორი 

„B da C ჰეპატიტების 

მიმდინარეობის და 

მკურნალობის 

თავისებურებები აივ 

ინფექცია/შიდსიან 

ავადმყოფებში“ 

43 nino  CixlaZe             2009/2010 N543/01–

04 

 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვა 

პაატა იმნაძე 

ნატა ყაზახაშვილი 

ასოცირებული პროფესორი 

„ჯანდაცვის ეთიკური 

განზომილების ახალი 

პარადიგმები“ 

44 salome 
saRinaZe           

გაზაფხულის 

სემესტრი 
N543/01–

04 

 

ეპიდემიოლოგია 

პაატა იმნაძე 

შოთა ცანავა / 

ასოცირებული პროფესორი 

„ჰუმორული და უჯრედული 

იმუნიტეტი ჯილეხით 

დაავადებულ პაციენტებსა და 

ვაქცინირებულ პირებში“ 

45 

 

Tamar anTia     2009/2010 N543/01–

04 

სამედიცინო 

რადიოლოგია და  

ენდოსკოპია / ფრიდონ 

თოდუა 

 

ფრიდონ თოდუა/ /სრული 

პროფესორი 

„ მალთაშუა დისკოს თიაქრის 

ბუნებრივი მიმდინარეობა 

მაგნიტურ რეზონანსული 

ტომოგრაფიული კვლევა“ 

46 SoTa 
janjRava 

გაზაფხულის 

სემესტრი 
23.03. 2010 ენდოკრინოლოგია / 

  ელენე გიორგაძე 

  ელენე გიორგაძე / 

ასოცირებული პროფესორი 

„ანდროგენდეფიციტი და 

ინსულინრეზისტენტობა 

სიმსუქნით დაავადებულ 

მამაკაცებში“ 

47 nikoloz 
lominaZe         

2009/2010 N543/01–

04 

ქირურგია 

მერაბ კილაძე 

მერაბ კილაძე 

/სრული პროფესორი 

„შერწყმული ტრავმის 

ქირურგიული მკურნალობა“ 

48 

 

Salva 
giuaSvili           

გაზაფხულის 

სემესტრი 
23.03. 2010 ქირურგია 

მერაბ კილაძე 

მერაბ კილაძე 

/სრული პროფესორი 

„კუჭ – ნაწლავის ტრაქტის 

ქირურგია“ 



49 ekaterine 
meliqiZe        

2009/2010 N543/01–

04 

ნევროლოგია / რომან 

შაქარიშვილი 

რომან შაქარიშვილი 

/სრული პროფესორი 

 

 

ცენტრალური ნერვული 

სისტემის ნეიროანთებითი 

პათოლოგიის დიაგნოსტიკური 

და თერაპიული მენეჯმენტის 

ოპტიმიზაცია – „გაფანტული 

სკლეროზის 

პროგრედიენტობის 

ნეიროდეგენერაციული 

დეტერმინანტები“ 

50 giorgi 
durgliSvili     

გაზაფხულის 

სემესტრი 
23.03. 2010 დერმატოვენეროლოგია 

/  

გიორგი გალდავა 

თინა ქიტუაშვილი 

გიორგი გალდავა/სრული 

პროფესორი 

თანახელმძღვანელი თინა 

ქიტუაშვილი / 

ასოცირებული პროფესორი 

სქესობრივი გზით გადამდები 

დაავადებების 

ეპიდემიოლოგიის შესწავლა 

51 lela 
kopaleiSvili      

2009/2010 N543/01–

04 

კარდიოლოგია / ზურაბ 

ფაღავა  

 ზურაბ ფაღავა 

/ასოცირებული 

პროფესორი 

თანახელმძღვანელი 

მედიცინის დოქტორი 

ირინა ჯაში (თსუ მოწ) 

„თანამედროვე 

ანტიაგრეგანტული თერაპია 

მწვავე კორონალური 

სინდრომის დროს“ 
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ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერა: 

 

ფაკულტეტზე სადოქტორო პროგრამების ადმინისტრირებაზე  

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა:                                                                                                                                

 

თარიღი: ___ ___ __________               ფაკულტეტის ბეჭედი  

 


