N

შიფრი

პროექტის დასახელება

ჯანსაღი კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების

გრანტის მიმღები ძირითადი პერსონალი

FR/333/10შემუშავება თაფლისა და ფუტკრის პროდუქტების
150/11

თავდიდიშვილი ფხაკაძე მანანა, საკანდელიძე
დოდო
რენიკო, მინაძე ნინო

2

FR/572/3- დიაბეტური ტერფის მკურნალობა სამედიცინო
220/11 საფენებით

ფაილოძე ნატო

3

FR/571/8- სიმპტომების პრევალენტობასა და მის დროში
406/11 ცვლილებაზე საქართველოს ბავშვთა

1

გამოყენებით

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

10

ბუაძე ელიზავეტა, აბულაძე ნინო,
შენგელია იზოლდა, ბოჭორიშვილი
რუსუდანი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

3

გამყრელიძე
ამირანი

რუხაძე მაია, გოთუა მაია, აბრამიძე
თამარი, დოლიძე ნანა, ლომიძე
ნინო, მგალობლიშვილი ნანა,
კულუმბეგოვი ბიძინა

ალერგიისა და იმუნოლოგიის
კვლევითი ცენტრი

8

ქირია ჭაბუკი

ეზუგბაია ლალი, მემიშიში ომარი

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

1

გავაშელი ლევანი

მახარაძე ლეონი, მეძველია
თინათინი, სტერიაკოვა სვეტლანა

გაეროს საზოგადოებრივი
ინფორმაციის დეპარტამენტთან
ასოცირებული ეკოლოგიისა და
სიცოცხლისუნარიანობის
უსაფრთხოების მეცნიერებათა
საერთაშორისო აკადემიის
საქართველოს განყოფილება

5

სიმონია გაიანე

ანდრონიკაშვილი ირინე, კირტავა
ზვიადი, გეგენავა თეა

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

8

ასკურავა ზაალი

ღოღელიანი ლალი, ხატიაშვილი
ელიზბარი, კავთუაშვილი ნოდარი,
ხოზრევანიძე ცირა

თბილწყალგეო

3

გიგაშვილი
ქეთევანი

ჯავახიშვილი გიორგი, არველაძე
მაია, რჩეულიშვილი ნანა, ნინიძე
ქეთევან (ქეთი), გაბოძე ჯულეტა

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

1

გარემოს ფაქტორების ზეგავლენა ალერგიის

4

პოპულაციაში
ლაზურისა და მეგრულის შეპირისპირებითი
FR/468/1გრამატიკა (პირველი ნაწილი. მორფოლოგია)
30/11
საერთო ძირ–ფუძეთა ინდექსითურთ

5

ჰიდროსატრანსპორტო მილსადენების, როგორც
განაწილებულ პარამეტრებიანი
FR/14/5- სისტემების,იძულებითი რხევების და
109/11 ჰიდროდინამიკური პროცესების ანალიზი მათი
უსაფრთხო ექსპლუატაციის
უზრუნველყოფისთვის

6

FR/491/8- კარდიოტონური სტეროიდების როლი
316/11 მარილმგრძნობიარობის და მარილმგრძნობიარე

წამყვანი ორგანიზაცია

მიმართულება

2012 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტები

ნატრიუმის პროქსიმალური რეაბსორბცია და

ჰიპერტენზიის განვითარებაში
წყალსაცავების მოსილვის შესწავლა და მისი

7

FR/210/3ზეგავლენის შეფასება ევტროფიკაციის
109/11

პროცესებზე (ჟინვალის წყალსაცავის მაგალითზე)
XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა

8

FR/361/1ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური
20/11

გამოცემა (III-IV ტომები)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

9

FR/443/6- დარტყმითი ტალღის დინამიკა ნეიტრალურ
140/11 აირებსა და პლაზმაში

ნანობაშვილი
სულხანი

გელაშვილი გელა, ნანობაშვილი
ირაკლი, როსტომაშვილი გიორგი

10

FR/73/2130/11

ალექსიძე ლევანი

გაგუა იამზე, კობახიძე ეკატერინე,
რუხაძე ნინო, დანელია მაია

11

FR/175/6- კვანტური ქრომოდინამიკა მაღალ და დაბალ
200/11 ენერგიებზე

ხელაშვილი
ანზორი

მერებაშვილი ზაქარია,
ნადარეიშვილი თეიმურაზი

12

FR/489/5მოდალური ლოგიკის ტოპოლოგიური სემანტიკა
105/11

გაბელაია
დავითი

პატარაია დიმიტრი, ჯიბლაძე
მამუკა, ბეჟანიშვილი ნიკოლოზი

13

FR/458/6- დენები კირალური ეფექტური ველის თეორიის
200/11 რამდენიმე ნაწილაკის სექტორში

გეგელია
ჯამბული

კვინიხიძე ალექსანდრე,
შალამბერიძე ნინო

14

FR/268/9- ნაწილის 3 განზომილებიანი სტრუქტურული
150/11 მოდელი: მისი გამოყენება ნავთობისა და გაზის

ჭაბუკიანი
ალექსანდრე

სადრაძე ნინო, ენუქიძე ონისე,
რაზმაძე ალექსანდრე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

9

ჩაჩავა გიორგი, გვერდწითელი
მიხეილი, გურგენიძე ნიკოლოზი,
ლაფერაშვილი ირინე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

9

მურვანიძე მაკა, არაბული თეა,
ყვავაძე ერისტო, მუმლაძე ლევანი

ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

7

კიღურაძე ნინო

კვაჭანტირაძე ეკა, სანიკიძე გიორგი

ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

2

მენაბდიშვილი
პაპუნა

აბაზაძე მერაბი, ერემაძე ნელი

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო
მექანიკის და სეისმომედეგობის
ცენტრი

3

ფირცხელანი
ნინო

მახალდიანი ლევანი, ყოჩიაშვილი
ნინო, გაფრინდაშვილი ეკატერინე,
ფარღალავა ნუგზარი

ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიურო

7

ლომთათიძე
გერმანე

ჩაგუნავა ქეთევანი

რ/კ სტრატეგიული კვლევის
ინსტიტუტი

8

ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია

აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ფრონტული

15

ძებნა-ძიების თვალსაზრისით
დარიშხანშემცველი წარმოების ნარჩენების
FR/575/9გაუვნებლობა და მათგან სასაქონლო პროდუქციის რუსია მაია
220/11
მიღება
საქართველოს კარსტული მღვიმეების უხერხემლო
ბარჯაძე შალვა
ცხოველთა ბიომრავალფეროვნება

16

FR/24/7110/11

17

FR/749/2ისტორიოგრაფიული ტრადიცია: შედარებითი
101/11

ქართული, დასავლური და აღმოსავლური

18

19

20

კვლევები
რთულ საინჟინრო გეოლოგიურ პირობებში და
FR/167/3- სეისმურ რაიონებში ფერდობის მდგრადობის
101/11 გაანგარიშების მეთოდიკის დამუშავება მასზე
მდებარე ნაგებობების გათვალისწინებით
მემკვიდრული თრომბოფილიის მოლეკულურFR/792/7- გენეტიკური ასპექტები და მათი როლი ქართულ
140/11 პოპულაციაში თრომბოზისა და ორსულთა
პათოლოგიების განვითარებაში
არაკონტროლირებადი არტერიული
ჰიპერტენზიისა და მასთან ასოცირებული
FR/838/8კარდიომეტაბოლური რისკის ფაქტორების
305/11
გამოვლენა ურგენტული სამედიცინო სამსახურის
პერსონალში

სუფრის ღვინოების ტექნოლოგიაში გოგირდოვანი
FR/701/10- ანჰიდრიდის შემცვლელი ბუნებრივი
21
ებელაშვილი ნანა
160/11 ანტისეპტიკის გამოყენების მეცნიერული
საფუძვლები

შუბლაძე ლიანა, შათირიშვილი
შალვა, ჩხარტიშვილი ნინო, სალია
საქართველოს აგრარული
ელენე, ბიბილური ნოდარი,
უნივერსიტეტი
ასაშვილი ანიკო, ხოსიტაშვილი თეა

6

2

6

5

6

10

ბიოსისტემების მათემატიკური მოდელირება და

22

23

FR/322/10მისი გამოყენება ციტრუსების ინტეგრირებულ
101/11

დაცვაში
FR/466/4- ციფრული გამოსახულების სეგმენტაცია და
103/11 სეგმენტირებული გამოსახულების აღწერა

ინფოკომუნიკაციური ქსელების საიმედოობრივი

24

FR/507/4დაგეგმვის (სტრუქტურული მართვის) ახალი
150/11

ნახევრადმარკოვული მოდელები

25

26

ალექსიძე გურამი

ორჯონიკიძე ესმა, მურვანიძე
ავთანდილი, ნოზაძე ლერი

საქართველოს სოფლის
მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემია

10

თავდიშვილი
ოთარი

სულაბერიძე თამაზი,თოდუა თეა

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

4

გვაზავა ჯონდო, მენთეშაშვილი
მარინე, მელაძე ჰამლეტი, ხუროძე
საქართველოს ტექნიკური
კაკუბავა რევაზი
რამაზი, სურგულაძე გია, ოდიშარია უნივერსიტეტი
კორნელი

4

დევაძე ლალი, მაისურაძე ჯიმშერი,
ზურაბიშვილი ცისანა, სეფაშვილი
ჯაფარიძე კოხტა
ნინო, გუგავა მზია, ურჩუხიშვილი
ჟუჟუნა
თევდორაშვილი ქეთევანი, ჭილაია
FR/238/6- ჰოლოგრაფიული ლაზერი ორმაგი განაწილებული ჭანიშვილი
გურამი, ვარდოსანიძე ზურაბი,
250/11 უკუკავშირით
ანდრო
არონიშიძე მარინა, თავზარაშვილი
სვეტლანა
FR/349/6- ფოტოქრომული სპიროპირანული სისტემების
430/11 ფოტომგრძნობიარობის გაზრდის ახალი მეთოდი

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

6

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

6

27

ჰიპოთალამუსის ორექსინის შემცველი ნეირონების
პოპულაციები – ექსპერიმენტული კომიდან და
FR/746/7- ღრმა ნარკოზული ძილიდან თავის ტვინის
ნაჭყებია ნარგიზი
270/11 დაჩქარებული გამოსვლის შესაძლო
ნეიროფიზიოლოგიური სუბსტრატი/უჯრედული
სამიზნე

ძაძამია შორენა, ცომაია ვერა,
ჩხარტიშვილი ეკა, მჭედლიძე ოლღა, სიცოცხლის შემსწავლელ
ჩიჯავაძე ეთერი, ბაბილოძე მარიამი, მეცნიერებათა ცენტრი
მაღლაკელიძე ნელი

7

28

გლობულური ცილების ენერგეტიკული ბუნება:
FR/771/7- კვანტური ეფექტების და კონფორმაციული
230/11 ფლექსიბილობის როლი და გამოვლინება
ფუნქციასა და სტაბილობაში

ხოშტარია
დიმიტრი

ტრეტიაკოვა ტატიანა, დოლიძე
თინათინი, მახარაძე მაია, შუშანიანი
სიცოცხლის შემსწავლელ
მიხეილი, შენგელია ნინო,
მეცნიერებათა ცენტრი
უჩანეიშვილი სოფიო, ჯაფარიძე
ნანი, ფარცხალაძე თამარი

7

29

FR/182/5- სასაზღვრო ამოცანები იმპულსურ და სხვაობიან
101/11 განტოლებათა სისტემებისთვის

აშორდია
მალხაზი

კეკელია ნესტანი

სოხუმის უნივერსიტეტი

5

30

FR/568/2განძი ვანის ნაქალაქარიდან
105/11

ახვლედიანი
დიმიტრი

კვირკველია გურამი, წერეთელი
მიხეილი, ჭიჭინაძე მაია, ცინცაძე
იოსები, ლორთქიფანიძე ნინო,
კაჭარავა დარეჯანი

სსიპ - საქართველოს ეროვნული
მუზეუმი

2

ბუხსიანიძე მაია

ჩაგელიშვილი რუსუდანი

სსიპ - საქართველოს ეროვნული
მუზეუმი

9

რაფავა მაია

შენგელია დავითი, მელიქიშვილი
ნინო, ჩიკვატია ნანა, ხევსურიანი
ლილი, მაისურაძე მანანა

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი

1

სიმონია ირაკლი

აბულაძე თამარი, ჩხიკვაძე ნესტანი, სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული
სამყურაშვილი ლიანა
ცენტრი

4

31

32

33

საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაცული
FR/397/9- ნამარხი ძუძუმწოვრების ტიპიური ნიმუშების
130/11 კატალოგი და პალეონტოლოგიური კოლექციების
რეორგანიზაცია
არსენ იყალთოელის "დოგმატიკონი" და მისი
FR/307/1- მნიშვნელობა შუასაუკუნეების ქართული
20/11
მწერლობისათვის (ტექსტების პუბლიკაცია და
გამოკვლევა)
FR/204/4ასტრონომიული ხელნაწერები საქართველოში
104/11

FR/296/3კანდელაკი
გადამუშავების ახალი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო
192/11
ალექსანდრე

ბაღდავაძე ჯონდო, უკლება
ქეთევანი, რაზმაძე როლანდი,
წიქარიძე ზურაბი, ჩაგელიშვილი
რუსუდანი

ფერდინანდ თავაძის
მეტალურგიისა და
მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

3

გალვანური წარმოების ჩამდინარე წყლების მძიმე
ლითონებისგან გაწმენდისა და კონცენტრირების,
FR/242/3- აგრეთვე უტილიზაციის მაღალეფექტური
200/11 ელექტრო-მემბრანული ტექნოლოგიის
დამუშავება. შესაბამისი ექსპეტრიმენტული
დანმადგარის შექმნა.

სიმონია ზაირა,

წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

3

ოქროშემცველი ანთიმონის მადნების

34

კომპლექსური ტექნოლოგიის შემუშავება

35

კურცხალია
ციცინო

ჩხეიძე ნოდარი

ქართველოლოგიის
მეცნიერებები
ჰუმანიტარული,
ეკონომიკური და
სოციალური
მეცნიერებები
საინჟინრო
მეცნიერებები,
მაღალტექნოლოგიური
მასალები
საინფორმაციო
ტექნოლოგიები,
ტელეკომუნიკაციები

მათემატიკური
მეცნიერებები

ფიზიკური და ქიმიური
მეცნიერებები

სიცოცხლის
შემსწავლელი
მეცნიერებები

სამედიცინო
მეცნიერებები
დედამიწის
შემსწავლელი
მეცნიერებები და
გარემო
აგრარული
მეცნიერებები

სამეცნიერო მიმართულებები

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

