
Curriculum vitae 

 
შაქარიშვილი რომან რომანის ძე 

დაბადების ადგილი და თარიღი: 02/07/1944 

სამუშაო ადგილი: შპს პეტრე სარაჯიშვილის სახ. ნევროლოგიის ინსტიტუტი 

მისამართი: თევდორე მღვდლის ქ N 13, თბილისი, 0112 

ტელ: + (99532) 34 76 27 

 

საცხოვრებელი ადგილი 

მისამართი: თბილისი 0073,  ირ. აბაშიძის ქ N 14 

ტელ: + (99532) 22 05 60 

ელ. ფოსტა: romshak@science.org.ge  

 

განათლება: 

თბილისის 52-ე საშუალო სკოლა,  1961 წ   ( ოქროს მედალი) 

თბილისის სახ. სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი, 1968წ.  

(წარჩინების დიპლომი) 

 

სამეცნიერო ხარისხები:  

მედ. მეცნ.  კანდიდატი- 1974 წ 

მედ. მეცნ. დოქტორი- 1988 წ 

mailto:romshak@science.org.ge


სამსახურეობრივი გამოცდილება : 

საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს კლინიკური და ექსპერიმენტული 

ნევროლოგიის ინსტიტუტი  

უმც. მეცნ. თანამშრომელი 1968-1974 წ  

უფრ. მეცნ თანამშრომელი 1974-1984წ 

პ. სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტი 

კლინიკური ნევროლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი - 1984-1989წ 

დირექტორი   -  1989-2003წ 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე, სამეცნიერო ხელმძღვანელი-2003-2009 წ 

შპს პეტრე სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიის ინსტიტუტი  

სამეთვალყურეო საბჭოს  თავჯდომარე  

დირექტორი 2009წ- დღემდე 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის კათედრის გამგე, სრული პროფესორი 

1994წლიდან- დღემდე 

კლინიკური მედიცინის ცენტრის ხელმძღვანელი 1994-1997წ 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 

წევრ-კორესპონდენტი, მედიცინის განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის 

მოადგილე 2009-2013 წ 

აკადემიკოსი  - 2013 წლიდან დღემდე 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის წევრი  



2013-2018წ 

 

პუბლიკაციები: 10 მონოგრაფია, 2 სახელმძღვანელო, 600-ზე მეტი სამეცნიერო 

სტატია და აბსტრაქტი 

 

ჯილდოები:  

წმინდა გიორგის ოქროს ორდენი -2014 წ 

ბრწყინვალების ორდენი- 2014 წ 

International Order of Merit (დიდი ბრიტანეთი)- 2004 წ 

ღირსების ორდენი - 1996 წ 

ივ.ჯავახიშვილის, ნ. ბურდენკოს, გრ. მუხაძის, პ. სარაჯიშვილის სახელობის  

საპატიო მედლები -  1990-2004 წ 

საქართველოს ეროვნული პრემია- 2009 წ 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ფანასკერტელის სახელობის 

პრემია - 2007 წ 

პ. სარაჯიშვილის სახელობის სამეცნიერო პრემია - 1995 წ 

 

აკად. რ. შაქარიშვილის სამეცნიერო ხელმძღვანელობით დაცულია 42 სადოქტორო 

და საკანდიდატო დისერტაცია.  

სამეცნიერო საზოგადოების (აკადემიის) წევრობა - აშშ ნევროლოგიური აკადემიის, 

იუნესკოს ბიოსამედიცინო  ტექნოლოგიების აკადემიის, ნიუ-იორკის აკადემიის, 



საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის, საქართველოს მედიკო-

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი 

 

სამეცნიერო გამოცემათა რედაქციის წევრობა         

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე 

ბიომედიცინის სერია საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი  

Журнал неврологии и психистрии им. С.С. Корсакова (Москва) 

 

’’Врачебное дело’’ (Киев) 

 

’’Stroke’’  (Русскоязычное издание -  Москва) 

’’Journal of Neuroscience’’  

’’Memory’’ 

’’International Journal of Medicine and Biological Research (USA) 

 ’’Journal of Neurological Disorders and Interventions ’’(USA) 

 


