
 

მაგისტრანტთა სასწავლო - კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების  

2017 წლის კონკურსი შედეგები 

 

 რანჟირებული სიები სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით 

 

1- საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი 

პროექტის შიფრი პროექტის სახელწოდება 
საბოლოო 

ქულა 

MR2017_1.1_107 ალგებრული სტრუქტურები თანამედროვე კრიპტოგრაფიაში 40 

MR2017_1.4_18 
მძიმე მეტალების-Zn, Cu, Pb, Mn, Co იონმიმოცვლითი 

სორბციის შესწავლა მოდიფიცირებულ მორდენიტზე 
40 

MR2017_1.4_89 
ალტერნატიული სტრუქტურის მქონე სულფირებული 

პოლისულფონ sPSO2-360-ის სინთეზი და კვლევა 
40 

MR2017_1.5_77 
სეისმური მეწყერების საშიშროების კვლევა საქართველოს 

ტერიტორიაზე GIS ტექნოლოგიების გამოყენებით 
40 

MR2017_1.5_12 

მდინარის ჰიდროლოგიური რეჟიმისა და დატბორვის 

არეალების შეფასება თანამედროვე საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენებით (მდ.გუჯარეთისწყლის 

მაგალითზე) 

39 

MR2017_1.5_7 

ქალაქ თბილისის შემოვლითი რკინიგზის 

ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების 

შეფასება და ანალიზი 

38 

MR2017_1.5_91 

კავკასიონის კრისტალური ფუნდამენტის საკენის 

ინტრუზივის პეტროლოგია და მასთან დაკავშირებული 

მადანგამოვლინებები 

38 

MR2017_1.6_16 

ბიოფილმის ფორმირების მარეგულირებელი გენების 

ექსპრესიის ცვლილებების შესწავლა ანტიბიოტიკების 

თანაობისას β-ლაქტამაზის მაპროდუცირებელი E.coli-ში 

38 

MR2017_1.6_48 

საქართველოს კლინიკებიდან გამოყოფილი 

მულტირეზისტენტული Acinetobacter spp. იზოლატების 

ფენოტიპური და გენეტიკური სუბტიპირება 

38 

MR2017_1.4_66 ზოგიერთი ჩანაცვლებული არილამინო თიაზოლის სინთეზი 37 

MR2017_1.4_79 

ბიოლოგიურად აქტიური ინდოლისა და ადამანტანის 

ფრაგმენტის შემცველი დიპეპტიდების სინთეზი 

მულტიკომპონენტური უგის რეაქციით 

37 

MR2017_1.5_104 

კლიმატის ცვლილების გავლენა მყინვარების დინამიკაზე და 

კატასტროფული პროცესების საფრთხე (ჭალაათის და 

ლეხზირის მყინვარების მაგალითზე) 

37 



MR2017_1.5_111 
პალიასტომის ტბის ქრონოსტრატიგრაფია და მისი 

გეომორფოლოგიური განვითარება ჰოლოცენის პერიოდიდან 
37 

MR2017_1.5_117 

გომბორის ქედის (მტკვრის ნაოჭა შეცოცებათა ზონის ჩრდილო 

დასავლეთი ნაწილის), აღჩაგილ-აფშერონული ასაკის 

ნალექების პალეოდინებების ანალიზი 

37 

MR2017_1.5_92 
სამცხე-ჯავახეთის გვიანსენოზოური ვულკანიზმის ევოლუცია 

და ფაციესური ანალიზი 
37 

MR2017_1.5_99 
შირაქის ველის პალეო-ჰიდროლოგიური ქსელი, როგორც 

ისტორიული გარემოს მთავარი კომპონენტი 
37 

MR2017_1.6_63 
გენთა მიმოცვლა და ჰიბრიდიზაცია დარევსკიას გვარის 

„mixta” ჯგუფის კლდის ხვლიკებს შორის 
37 

MR2017_1.3_97 კვანტური ტუნელირების ასპექტები გრავიტაციით 36 

MR2017_1.6_10 
NADH დეჰიდროგენაზული კომპლექსი და მხედველობითი 

იმპრინტინგი წიწილებში 
36 

MR2017_1.6_19 

ანტიბიოტიკებით გამოწვეული მოლეკულური ცვლილებები 

მრავლობით-რეზისტენტულ E.coli-ში: ტრანსპორტერების 

გენების ექსპრესიის ცვლილებები 

36 

MR2017_1.6_23 

მიოინოზიტოლის სისტემური შეყვანის ეფექტები კაინის 

მჟავის ინტრაჰიპოკამპალური ინექციით გამოწვეულ 

კრუჩხვით აქტივობაზე 

36 

MR2017_1.5_76 
საქართველოს ანთიმონიუმის მადანგამოვლინებები და მათი 

ეკონომიკური პოტენცია 
35 

MR2017_1.6_17 

პრიონის მსგავსი დომენების შემცველი 

ცილები და მხედველობითი იმპრინტინგი 

წიწილებში 

35 

MR2017_1.6_38 
ჰიპოკამპში ინექცირებული მიოინოზიტოლის ზეგავლენა 

კაინის მჟავით გამოწვეულ ეპილეპტოგენეზის პროცესზე 
35 

MR2017_1.6_39 
გარეჯის მონასტრის მიდამოების ფლორა და მცენარეულობის 

მრავალფეროვნება და კონსერვაცია 
35 

MR2017_1.6_73 

უსატელიტო ცენტრომერების ნუკლეოტიდური 

თანმიმდევრობის შედარება ორთოლოგიურ 

არაცენტრომერულ უბნებთან ცხენისებრთა ოჯახის 

წარმომადგენლებში 

35 

MR2017_1.5_60 
ნენსკრას მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურის რაიონის 

გეოლოგიური აგებულება და საინჟინრო პირობები 
33 

MR2017_1.6_25 
საკვების ერთ-ერთი ძირითადი დამაბინძურებლის 

ოქროსფერი სტაფილოკოკის ენტეროტოქსინების შესწავლა 
   33 



MR2017_1.6_31 
ანტიბიოტიკორეზისტენტული Klebsiella spp ბაქტერიების 

მიმართ აქტიური ბაქტერიოფაგების გენომის კვლევა 
32 

MR2017_1.3_42 

გარემოს დიაგნოსტიკა ნაწილობრივ კოჰერენტული 

ლაზერული გამოსხივების ინტენსივობის რაოდენობრივი 

შეფასების საფუძველზე 

31 

MR2017_1.6_61 
მძიმე მეტალების შემცველობის განსაზღვრა 

საქონლის, ქათმის და ღორის 
31 

MR2017_1.2_9 კრიპტოსისტემები პოსტ-კვანტურ ეპოქაში 30 

 

 

2 -  ინჟინერია და ტექნოლოგიები 

პროექტის 

შიფრი 
პროექტის სახელწოდება 

საბოლოო  

ქულა 

MR2017_2.10_1  
მრავალშრიანი აქტიური ფენებით მემრისტორის მიღება და 

კვლევა. 
40 

MR2017_2.8_22 

ფრინველის გენმოდიფიცირებულ საკვებში, რეკომბინანტული 

დნმ-ის რაოდენობის განსაზღვრა და მისი დეგრადაციის 

ხარისხის შესწავლა ბროილერის საჭმლის მომნელებელ 

სისტემაში 

37 

MR2017_2.8_95 

საქართველოს რეგიონებიდან გამოყოფილი ბაზიდიალური 

სოკოების ეკოლოგიური პოტენციალის შეფასება ტოქსიკური 

ნარჩენებით დაბინძურებული გარემოს ბიორემედიაციაში 

34 

MR2017_2.9_67 
„ნედლი საქონლის ხორცის, ცივად შენახვის ვადის 

გახანგრძლივების შესწავლა ორგანული მჟავების ზემოქმედებით 
34 

MR2017_2.8_49 
აზიური ფაროსანას Halyomorpha halys მავნებლობის რისკების 

შეფასება დასავლეთ საქართველოში 
32 

MR2017_2.1_106 
ქ. თბილისში პარკირების მოწყობის კონცეფციის დიზაინ-

პროექტი 
31 

MR2017_2.2_5 
დუშეთის რაიონის პრობლემები და მათი მოგვარების 

ხელშეწყობა ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისებით 
31 

 

 

3 - მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებანი 

პროექტის შიფრი პროექტის სახელწოდება 
საბოლოო 

ქულა  

MR2017_3.2_47 

γδ T უჯრედების როლის შეფასება სასუნთქი 

გზების ალერგიული დაავადებების 

იმუნოპათოგენეზში 

38 

MR2017_3.1_43 

ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიის დროს CD180 თოლლ 

მსგავსი რეცეპტორის ექსპრესიის და ქრომოსომული 

აბერაციების კორელაციის პროგნოსტიკული მნიშვნელობა 

37 



MR2017_3.3_40 

Streptococcus pyogenes-ით გამოწვეული ზედა სასუნთქი 

გზების ინფექციების გავრცელება და 

ანტიბიოტიკორეზისტენტული ფორმების გამოვლენა 1-6 

წლამდე ასაკის ბავშვთა პოპულაციაში 

36 

MR2017_3.1_55 

ადამანტანის ფრაგმენტის შემცველი ნაერთების 

ანტისიმსივნური ეფექტის შეფასება PC-3 და MEC1 უჯრედულ 

კულტურებზე 

36 

MR2017_3.1_15 
ეპიგენეტიკური ცვალებადობის მახასიათებლები ასწლიან 

ინდივიდებში 
35 

MR2017_3.1_24 

ქვერცეტინის ინტრავენტრიკულური აპლიკაციის ეფექტების 

შესწავლა ჰიპოკამპის CA1/CA3 ველის 

ელექტროფიზიოლოგიურ 

მახასიათებლებზე ეპილეფსიის ცხოველურ მოდელებში 

35 

MR2017_3.1_80 
გენეტიკური მახასიათებლების ცვალებადობა მწვავე და 

ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემიების შემთხვევაში 
35 

MR2017_3.3_28 

უროგენიტალური მიკოპლაზმოზების 

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის 

შესწავლა საქართველოს მოსახლეობაში 

35 

MR2017_3.1_41 

ცხოველურ მოდელზე ბავშვთა ჰემანგიომების 

დიაგნოსტირებისა და ახალი თერაპიული მიდგომების ძიება - 

შემუშავება 

34 

MR2017_3.3_35 

საქართველოში გამოყოფილი klesbiella spp ბაქტერიული 

შტამების ანტიბიოტიკორეზისტენტობის β-  ლაქტამაზური 

აქტივობის განსაზღვრა 

34 

MR2017_3.2_82 
იმუნოგენეტიკური მახასიათებლები სისხლის 

სიმსივნეებისა და ანემიების შემთხვევებში 
32 

MR2017_3.3_44 
C ჰეპატიტის გადაცემის რისკი ჰეტეროსექსუალურ 

მონოგამურ წყვილებში საქართველოში 
32 

MR2017_3.3_57 
ოჯახის ექიმის როლის ჯანდაცვის სისტემაში და მასთან 

მიმართვიანობის პრობლემები საქართველოში 
30 

 

 

4. აგრარული მეცნიერებანი 

პროექტის შიფრი პროექტის სახელწოდება 
საბოლოო  

ქულა  

MR2017_4.3_109 

საქართველოში შინაურ და გარეულ ცხოველებში 

გავრცელებული ცოფის ვირუსის გენეტიკური 

მრავალფეროვნების შესწავლა 

39 

MR2017_4.1_11 
ველური ვაზის ფორმების საკოლექციო შესწავლა ჯიღაურას 

ექსპერიმენტულ ბაზაზე 
35 

MR2017_4.4_96 
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