
1 216732

მეწყრების მონიტორინგის და ადრეული 

შეტყობინების ეკონომიური ტელემეტრული 

სისტემის შექმნა

58.00 10.00 68.00

2 216860
ფოტოსტიმულირებული მეთოდით 

პეროვსკიტის მზის ელემენტის მიღება
55.33 10.00 65.33

3 216758

სეისმური საშიშროების შეფასება 

საქართველოსთვის და სეისმური რისკის - 

ქალაქ მცხეთისთვის თანამედროვე 

მიდგომებით

54.00 10.00 64.00

4 216944

ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება ქიმიურად 

დაბინძურებული

წყლების გასასუფთავებლად ლურჯ-მწვანე 

წყალმცენარე -

სპირულინას გამოყენებით

56.67 7.00 63.67

5 216704

მანგანუმისა და მისი ნაერთების მიღების 

ჰიდროელექტრომეტალურგიული 

ტექნოლოგიის შემუშავება

53.33 9.00 62.33

6 216816

საქართველოში წარმოებული თაფლისა და 

ღვინის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა 

მაღალი წნევის სითხური 

ქრომატოგრაფირებით, ადგილმდებარეობის 

და სახეობრივი პასპორტიზაციის წესების 

დასადგენად და სახეობრივი 

პასპორტიზაციის წესების დასადგენად

51.67 9.00 60.67

7 217020

ძვირფასი ლითონებისაგან თავისუფალი 

ინოვაციური საავტომობილო 

კატალიზატორის საწარმოო გამოცდა და 

ოპტიმიზაცია

50.67 10.00 60.67

8 216934

საქართველოში ინოვაციური მეთოდების 

შემუშავება

ორგანულ მევენახეობაში

52.00 8.00 60.00

9 216966

ლოქის კრისტალური მასივის (კავკასია) 1:50 

000

მასშტაბის ციფრული გეოლოგიური რუკა

51.33 8.00 59.33

I ეტაპისს 

საბოლოო 

I Iეტაპისს 

საბოლოო 

საბოლოო 

შეფასება

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 2016 გამოყენებითი კვლევების სახელმწიფო საგრანტო კონკურსის (პირველი და 
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№
პროექტის 

შიფრი
პროექტის სახელწოდება



10 217008

დიდი ქართული დიალექტოლოგიური

ლექსიკოგრაფიული ბაზა და ქართული 

დიალექტების

ელექტრონული ატლასი (GEDA)

52.33 7.00 59.33

11 217004

ზეგამტარი MgB2 და ჰიბრიდული ენერგიის 

გადამცემი

ხაზების შექმნა სწრაფი დარტყმის 

49.00 10.00 59.00

12 216752

ძლიერი ანტიოქსიდანტური, 

პოლიფენოლური კონცენტრატის 

ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება

51.33 7.00 58.33

13 216972

თმს - ელექტროგლინვით სპეციალური 

დანიშნულების მქონე კომპოზიციური 

ნაკეთობების მიღების კვლევა დამუშავება

50.33 8.00 58.33

14 216692

ელექტრონული ჯანდაცვის პროტოტიპი 

ძილის დარღვევებისთვის - ქართული 

ციფრული კოგნიტურ ბიჰევიორული 

თერაპიის (CBT) ვერსია ინსომნიის მქონე 

პაციენტებისთვის

50.00 8.00 58.00

15 216770

ახალი ტიპის ცეცხლმაქრი ფხვნილები და 

ქაფ-სუსპენზიები დამზადებული 

ადგილობრივი მინელარების საფუძველზე 

48.00 10.00 58.00

16 216662

ბარიერული ტიპის ტალღგამტარული 

სისტემების და წრედების შექმნა მიკრო და 

მილიმეტრული დიაპაზონის 

ხელსაწყოებისათვის

49.33 8.00 57.33

17 216766

Beauveia bassiana - tsb007 მასობრივი 

გამრავლების ტექნოლოგიის დამუშავება 

მავნე მწერების კონტროლისათვის 

52.00 5.00 57.00

18 216968

აეროზოლური ტერორიზმის პრევენციის 

მეთოდების

დამუშავება თბილისის მეტროს 

ვენტილაცისათვის

51.00 6.00 57.00

19 216924
დამბალხაჭოს მიკრობიომის შესწავლა და 

მისი წარმოება
46.50 10.00 56.50

20 216788
ცისფერყანწელების ვებგვერდი და 

გზამკვლევი
50.33 6.00 56.33

21 216902

ნახევარგამტარული იონიმპანტაციური 

ნეიტრონების დეტექტორი ბირთვული 

უსაფრთხოებისთვის

49.00 7.00 56.00

22 216916

ქვემო ქართლის წყლის რესურსების 

მართვის სისტემის

საფუძვლის შექმნა

48.00 8.00 56.00

23 216726
საქართველოს ნიადაგების წითელი წიგნის 

შექმნა და გამოცემა
49.67 6.00 55.67

24 216736
ხილის შენახვის ახალი ტექნოლოგიის 

შემუშავება და თეორიული დასაბუთება
48.67 7.00 55.67

25 216710
დაბალი ხარისხის ნახშირის პლაზმური 

რკალური წვის მაღალეფექტური სისტემა
45.00 10.00 55.00

26 216800

კლინკერის ღუმლიდან საემისიო (CO2, Sox, 

Nox)-ის ცეოლითის დაჭერა და ცემენტის 

დაფქვისას უტილიზაცია

47.00 8.00 55.00



27 216756

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის 

გერონტოლოგიური დეფორმაციების 

კორექციისა და პრევენციის საშუალებების 

შემუშავება

47.33 7.00 54.33

28 216856

ფოლკლორის არქივში დაცული 

ვიზუალური მასალის 

რეტროდიგიტალიზაცია

48.33 6.00 54.33

29 216896

მაკრო და მიკრო ელემენტებით 

გაჯერებული ცეოლითური ნანომასალა-

ფართო მოხმარების სასუწი

44.33 10.00 54.33

30 216748
ელექტრონული განათლების სტრატეგიები 

XXI საუკუნის საქარველოში
54.00 0.00 54.00

31 216858

საქართველის შავიზღვისპირეთის 

ოკეანოგრაფიული მონაცემების ატლასის 

ინტერაქტიული პორტალის შექმნა

48.67 5.00 53.67

32 216698
საქართველოს გეომორფოლოგიური კვლევა 

თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით
43.00 10.00 53.00

33 216998

მაღალტექნოლოგიური ნახევარგამტარების

დამუშავება ხისტად დასხივებულ გარემოში

ფუნქციონირებადი ხელსაწყოებისთვის

47.00 6.00 53.00

34 216728

საშენი მასალების ზედაპირების პლაზმური 

დამუშავების ახალი ტიპის დანადგარი და 

ტექნოლოგია

45.33 7.00 52.33

35 216678
საქართველოს სასწავლო გეოგრაფიული 

ატლასი
45.00 7.00 52.00

36 216760

საქართველოს ადგილობრივ შემვსებებზე 

დამზადებული გოგირდასფალტის და 

გოგირდბეტონის თვისებების კვლევა

45.00 7.00 52.00

37 216888 საქართველოს ბუნებრივი სანახელავო ქვები 43.33 8.00 51.33

38 216730

სიცოცხლისათვის სახიფათო ზონებში 

ჰუმანიტარული მისიების შემსრულებელი 

დისტანციურად მართვადი მობილური 

რობოტექნიკური კომპლექსი

43.00 8.00 51.00

39 216880

Cloud Computing ინფრასტრუქტურის შექმნა 

სამეცნიერო კვლევებისა და 

საუნივერსიტეტო განათლებისთვის

43.67 7.00 50.67

40 216746

განაწილების ცენტრებისა და პროდუქციის 

ტრანსპორტირების დაგეგმვა 

კატარსტროფის ზონაში

47.33 3.00 50.33

41 216854

პოლარიმეტრული ლიდარი 

პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული 

დიფრაქციული ელემენტის ბაზაზე 

ატმოსფეროს დისტანციური 

44.00 6.00 50.00

42 216962
ბიოდიზელის წარმოება სუპერკრიტიკული 

ფლუიდების ტექნოლოგიით
45.00 5.00 50.00

43 217002

არაწონასწორული ატმოსფერული ცივი 

პლაზმის გამოყენება ნანომოლეკულურ და 

ბიოსამედიცინო გამოკვლევებში

44.00 6.00 50.00

44 216782

მზის ენერგიით გამოყენებით მიღებული 

აბსორციული სამაცივრო ციკლების კვლევა 

საქართველოს კლიმატური პირობებისთვის

44.67 5.00 49.67

45 216882

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში სტიქიური 

ნაგავსაყრელებით დეგრადირებული 

ტერიტორიების რემედიაცია

46.33 3.00 49.33

46 216802

კარიერებზე ბურღვა-აფეთქებითი 

სამუშაოების პროექტირების 

კომპიუტერული პროგრამა

45.00 3.00 48.00


