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1
TG_31_2_

2016

გიორგი 

დალაქიშვილი

გეომეცნიერებათა კავშირის 

გენერალური

ასამბლეა-2016/გეომეცნიერებები

კოპერნიკის შეხვედრები ავსტრია

მიმოქცევითი მოძრაობებით 

გამოწვეული ქარი როგორც

შესაძლო დამაკავშირებელი 

ატმოსფერული ტალღების 

დინამიკისა და სპორადული ფენის

ფორმირების პროცესისა

სექციის 

მოხსენება
2

2
TG_82_ 3 

_2016
მიხეილ ელაშვილი

ევროპის გეომეცნიერებების 

კავშირის გენერალური ანსამბლეა 

2016

ევროპის გეომეცნიერებების 

კავშირი
ავსტრია

გარემოს კომპლექსური 

მონიტორინგის ქსელის კონცეფცია - 

ვარძიის კლდეში ნაკვეთი ქალაქის 

კვლევა 

სექციის 

მოხსენება
3

3
TG_10_2_

2016

ნატო 

ჯორჯიაშვილი

ევროპის გეოფიზიკოსების 

გაერთიანების გენერალური 

ასამბლეა 2016

ევროპის გეოფიზიკოსების 

გაერთიანება
ავსტრია

 გრუნტის რხევის პროგნოზირების 

მოდელები კავკასიის 

რეგიონისათვის    

სასტენდო 

მოხსენება 

(პოსტერი)

2

4
TG_83_ 4 

_2016
ირმა ბურჯანაძე

ინფექციური კონტროლის 

საერტაშორისო ფედერაციის მე-16 

კონგრესი

ინფექციური კონტროლის 

საერთაშორისო ფედერაცია და 

ჰიგიენის, მიკრობიოლოგიისა 

და პროფილაქტიკური 

მედიცნის ავსტრიის 

საზოგადოება

ავსტრია

ინტრავენური კათეტერიზაციით 

გამოწვეული ფლებიტების შესახებ 

ცოდნის, დამოკიდებულებისა და 

ქცევის შეფასება საავადმყოფოს 

ექთნების შორის საქართველოში

სექციის 

მოხსენება
4

5
TG_11_ 4 

_2016
ნონა ჯანიკაშვილი

ევროპის ალერგიისა და კლინიკური 

იმუნოლოგიის აკადემიის კონგრესი 

2016

ევროპის ალერგიისა და 

კლინიკური იმუნოლოგიის 

აკადემია

ავსტრია

ევროპის ალერგიისა და კლინიკური 

იმუნოლოგიის აკადემიის 

კონგრესში მონაწილეობა

 სექციის 

მოხსენება
4

6
TG_32_2_

2016
ლაშა სუხიშვილი

ევროპის გეომეცნიერებათა კავშირის 

2016 წლის გენერალური ასამბლეა 

ევროპის გეომეცნიერებათა 

კავშირი
ავსტრია

სამგანზომილებიანი ვირტუალური 

რეალობის გამოყენება გომბორის 

ქედის ტექტონიკურ-

გეომორფოლოგიურ კვლევაში;

 ღონისძიებაში 

განხორციელებ

ული სხვა 

სამეცნიერო 

აქტივობა 

2

2016  წლის მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგად დაფინანასებული პროექტები  



7
TG_99_ 7 

_2016
ანა ბაქანიძე

აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

ინსტიტუტის  საერთაშორისო  

აკადემიური კონფერენცია  ვენის 

უნივერსიტეტში განათლებისა და 

ჰუმანიტარული მეცნიერებების 

საკითხებში;

(მოხსენების თემა:  ,,ენები 

თანამედროვე საქართველოში“)

დოქტორი ალექსანდრე 

მაგილი
ავსტრია

აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

ინსტიტუტის  საერთაშორისო  

აკადემიური კონფერენცია  ვენის 

უნივერსიტეტში განათლებისა და 

ჰუმანიტარული მეცნიერებების 

საკითხებში 

სექციის 

მოხსენება
7

8
tg3_2016_

5_122
ქურდაძე შორენა

საერთაშორისო აკადემიური 

კონფერენცია მენეჯმენტში, 

ეკონომიკაში, ბიზნესსა და 

მარკეტინგში ვენა 2016 / 

ჩეხეთის აკადემიური 

განათლების ინსტიტუტი და 

ჩეხეთის ტექნიკური 

უნივერსიტეტი პრაღაში

ავსტრია

 ბაზრის ათვისებაზე 

ორიენტირებული ინვესტიციების 

მოტივაციები და მისი გავლენა 

განვითარებად ქვეყნებზე 

(საქართველოს მაგალითზე)

სექციის 

მოხსენება 
5

9
tg3_2016_

5_137
ჟღენტი ცოტნე

საერთაშორისო აკადემიური 

კონფერენცია

ეკონომიკის, ბიზნესის, მენეჯმენტის 

და მარკეტინგის

შესახებ - ვენა 2016

აკადემიური განათლების 

ჩეხური ინსტიტუტი z.s.
ავსტრია

ფორმალური და არაფორმალური 

მონეტარული ინსტიტუტები 

გარდამავალ ეკონომიკაში - 

საქართველოს მაგალითი

სექციის 

მოხსენება 
5

10
tg3_2016_

5_138
ჩქარეული ვახტანგი

საერთაშორისო აკადემიური 

კონფერენცია

ეკონომიკის, ბიზნესის, მენეჯმენტის 

და მარკეტინგის

შესახებ - ვენა 2016

აკადემიური განათლების 

ჩეხური ინსტიტუტი z.s.
ავსტრია

ეკონომიკური თავისუფლების 

მნიშვნელობა გარდამავალ 

პაერიოდში და მისი გავლენა 

მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე

სექციის 

მოხსენება
5

11
tg3_2016_

1_171
კობაური სოფიო

მე-18 საერთაშორისო კონფერენცია 

ქიმიურ ინჟინერიასა და 

ტექნოლოგიაში

მეცნიერების, ინჟინერიისა და 

ტექნოლოგიის მსოფლიო 

აკადემია

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატები

ბიოდეგრადირებადი 

პოლიესტერამიდები ბის-

აზლაქტონების საფუძველზე: 

დიზაინი, სინთეზი და კვლევა

სექციის 

მოხსენება
1

12
tg3_2016_

2_135
ჩიხრაძე მიხეილი

მინერალების, მეტალების და 

მასალების

საზოგადოების წლიური შეხვედრა 

და

გამოფენა

მინერალების, მეტალების და 

მასალების

საზოგადოება

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატები

Ti-Al-B-C სისტემაში ენერგეტიკული

კომპოზიტების სინთეზი 

ადიაბატური აფეთქებით 

კომპაქტირებით

სექციის 

მოხსენება
2

13
tg3_2016_

1_114
რუბაშვილი იმედა

საერთაშორისო კონფერენცია 

გამოყენებით

ქიმიაზე

შპკ „კონფერენციის სერიები“

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატები

მაღალეფექტური სითხური 

ქრომატოგრაფიისა და 

ექსტრაქციული ტექნიკის 

გამოყენებით

აგროსამრეწველო ნარჩენებიდან 

მიღებულ ორგანულ ექსტრაქტებში 

კაროტინოიდების

რაოდენობრივი განსაზღვრის 

ანალიზის მეთოდის შემუშავება და 

ვალიდაცია

სექციის 

მოხსენება
1



14
tg3_2016_

7_104

მახარობლიძე 

თამარი

სლავური, აღმოსავლეთ ევროპული 

და ევრაზიული კვლევების 

ასოციაციის 48-ე წლიური 

კონფერენცია /კონვენცია

სლავური, აღმოსავლეთ 

ევროპული და ევრაზიული 

კვლევების ასოციაცია

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატები

არგუმენტთა მარკირება ქართულ 

ჟესტურ ენაში

სექციის 

მოხსენება
7

15
tg3_2016_

6_164
მიროტაძე ნათია

ბიბლიური ლიტერატურის 

საზოგადოების (SBL) ყოველწლიური 

შეხვედრა

ბიბლიური ლიტერატურის 

საზოგადოება

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატები

„ლუკიანური“ ტექსტი პირველი 

სამუელის ძველ ქართულ ვერსიაში

სექციის 

მოხსენება / 

panel 

presentation

6

16
tg3_2016_

6_147

ასათიანი 

რუსუდანი
48-ე ყოველწლიური ყრილობა

სლავური, აღმოსავლეთ 

ევროპისა და

ევრაზიული კვლევების 

ასოციაცია

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატები

ქართული ენის ზმნური კლასების

რეინტერპრეტაცია

სექციის 

მოხსენება 
6

17
tg3_2016_

6_118
შარაშენიძე ნინო

სლავური, აღმოსავლეთ ევროპული 

და

ევრაზიული კვლევების ასოციაციის 

48-ე

წლიური კონფერენცია / კონვენცია

სლავური, აღმოსავლეთ 

ევროპული და

ევრაზიული კვლევების 

ასოციაცია

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატები

დეონტური "უნდა" ქართულ ენაში

სექციის 

მოხსენება / 

panel 

presentation

6

18
tg3_2016_

6_173
ხარანაული ანა

ბიბლიური ლიტერატურის 

საზოგადოების (SBL) ყოველწლიური 

შეხვედრა

ბიბლიური ლიტერატურის 

საზოგადოება

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატები

ძველი ქართული თარგმანი და L-

ტექსტის ფორმირების საფეხურები 

(ივდითის წიგნის მაგალითზე)

სექციის 

მოხსენება
6

19
tg16_2_13

6
ზურაბ კიღურაძე

სგმს-ის (სამრეწველო და 

გამოყენებითი მათემატიკის 

საზოგადოება) საერთაშორისო 

კონფერენცია, სგმს-ის 

ყოველწლიური შეხვედრა 2016

სგმს 

ლინდა თაიელი, 

პროგრამებისა და 

მომსახურების დირექტორი, 

thiel@siam.org

კონი იანგი, კონფერენციის 

დირექტორი, cyoung@siam.org

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატები 

მაგნიტური ველის გარემოში 

გავრცელებისას წარმოშობილი 

ორგანზომილებიანი არაწრფივი 

ინტეგრო-დიფერენციალური 

განტოლების შესახებ

სექციის 

მოხსენება 
2

20
tg16_2_00

1

გიორგი 

ჯაფოშვილი

ენტომოლოგიის 25-ე საერთაშორისო 

კონგრესი

ამერიკის ენტომოლოგიური 

საზოგადოება

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატები 

ენტონოლოგია
სექციის 

მოხსენება
2

21
tg3_2016_

5_167
ჭარაია ვახტანგი

ეკონომიკის, ბიზნესის, 

მენეჯმენტისა და

ჰუმანიტარული მეცნიერებების 18-ე

საერთაშორისო კონფერენცია

მეცნიერების, ინჟინერინგისა 

და

ტექნოლოგიების მსოფლიო 

აკადემია

არგენტინა
კონფლიქტის ეკონომიკა, სამხრეთ 

ოსეთის მაგალითი

სექციის 

მოხსენება
5

22
TG_93_ 4 

_2016
სოფიო კობაური

მე-18 საერთაშორისო 

ბიოტექნოლოგიების და 

ნანოტექნოლოგიების კონფერენცია

მეცნიერების, ინჟინერიისა და 

ტექნოლოგიის მსოფლიო 

აკადემია

აშშ

ამინომჟავური ბიოდეგრადირებადი 

პოლიმერების საფუძველზე 

მიღებული ნანონაწილაკები, 

როგორც პერსპექტიული წამლის 

მიწოდების კონტეინერები

სექციის 

მოხსენება
4



23
TG_20_ 2 

_2016
შალვა ბარჯაძე

23-ე საერთაშორისო კონფერენცია 

მიძღვნილი მიწისქვეშა 

ბიოლოგიისათვის

არკანზასის უნივერსიტეტი აშშ

 Plutomurus-ში  (Collembola, 

Tomoceridae) სახეობების 

დიაგნოზირებისათვის ნიშან-

თვისებების სისტემა და 

კრიტერიუმები 2 ახალი სახეობის 

აღწერით საქართველოს 

მღვიმეებიდან (კავკასია)

სექციის 

მოხსენება
2

24
TG_37_4_

2016
სოფიო მატარაძე

მეშვიდე საერთაშორისო 

რეგიონალური კონფერენცია 

ნეირომეცნიერებასა და 

ბიოფსიქიატრიაში ,,სტრესი და 

ქცევა’’

სოფიო მატარაძე აშშ

სივრცითი მეხსიერების ფუნქციის 

შესწავლა სეპტოჰიპოკამპური 

პროექციების იმუნოტოქსინით 

სელექტიური და თანადროული 

დაზიანების პირობებში

სასტენდო 

მოხსენება 

(პოსტერი)

4

25
TG_48_ 6 

_2016
ქეთევან მოსაშვილი

ფსიქოლოგიის, რელიგიის და 

სულიერების შუაწლის კონფერენცია

ამერიკის ფსიქოლოგთა 

ასოციაცია, 36-ე განყოფილება 

(რელიგიის და სულიერების 

ფსიქოლოგია)

აშშ

„საზრისის ძიება, სამყაროს შესახებ 

წარმოდგენები და     რელიგიურობა 

იძულებით გაადგილებული 

პირების მაგალითზე“

სიმპოზიუმის 

მოხსენება 
6

26
TG_94_ 7 

_2016
მალხაზ თორია

ერების კვლევის ასოციაციის 21-ე 

ყოველწლიური მსოფლიო კონგრესი
ერების კვლევის ასოციაცია აშშ

დევნილობის ტრავმა და 

მოგონებები აფხაზეთიდან 

დევნილი “მეხსიერების 

სპეციალისტების” 

ავტობიოგრაფიებში

სექციის 

მოხსენება
7

27
TG_29_ 3 

_2016
ეკატერინე სანაია

მე-8 სამუშაო შეხვედრა/ვორქშოფი 

კომპოზიციური  ზეგამტარების 

მექანიკურ და ელექტრომაგნიტურ 

თვისებებზე 

მაღალი მაგნიტური ველების 

ნაციონალური ლაბორატორია 
აშშ MgB2  სამიზნეების დამზადება

სექციის 

მოხსენება
3

28
TG_36_ 4 

_2016
გელა ბესელია

მეშვიდე საერთაშორისო 

რეგიონალური კონფერენცია 

ნეირომეცნიერებასა და 

ბიოფსიქიატრიაში ,,სტრესი და 

ქცევა’’

სტრესისა და ქცევის 

საერთაშორისო საზოგადოება
აშშ

მემანტინის ქრონიკული 

ზემოქმედების ეფექტები 

ჰიპოკამპში გლუტამატის და გაემ-ის 

გამოთავისუფლებაზე სივრცითი 

მორიგეობის ამოცანის 

შესრულებისას

სექციის 

მოხსენება
4

29
TG_90_ 6 

_2016
დავით სიჭინავა

ამერიკის გეოგრაფთა ასოციაციის 

ყოველწლიური

შეხვედრა

ამერიკის გეოგრაფთა 

ასოციაცია (AAG)
აშშ

საცხოვრებელი უთანასწორობა და 

მიგრანტთა ფულადი

გზავნილები პოსტსაბჭოთა 

ევრაზიის დედაქალაქებში

სექციის 

მოხსენება
6



30
TG_42_ 4 

_2016
თამაზ გვენეტაძე

ამერიკების (ჩრდილოეთი, 

ცენტრალური და სამხრეთი 

ამერიკა) ჰერნიოლოგთა 

საზოგადოების XVII კონფერენცია

ამერიკების ჰერნიოლოგთა 

საზოგადოება
აშშ

ლიხტენშტეინის ოპერაციის შემდეგ 

მამაკაცთა უშვილობის 

განვითარების პრევენციის მეთოდი 

(ზეპირი მოხსენება)

მუცლის წინა კედლის ჩაჭედილი 

თიაქრის ქირურგიული 

მკურნალობა (სასტენდო მოხსენება)

ორი მოხსენება 

არის 

მიღებული 

მოსახსენებლა

დ სასტენდო 

მოხსენება 

(პოსტერი)  

სექციის 

მოხსენება

4

31
TG_60_ 5 

_2016

იზაბელა 

პეტრიაშვილი

ამერიკის განათლების კვლევების 

ასოციაციის ყოველწლიური 

კონფერენცია 2016: „საზოგადოების 

მეცნიერული ცოდნა  

მრავალფეროვანი დემოკრატიების 

განათლებისათვის“

ამერიკის განათლების 

კვლევების ასოციაციია
აშშ

ლიხტენშტეინის ოპერაციის შემდეგ 

მამაკაცთა უშვილობის 

განვითარების პრევენციის მეთოდი 

(ზეპირი მოხსენება)

მუცლის წინა კედლის ჩაჭედილი 

თიაქრის ქირურგიული 

მკურნალობა (სასტენდო მოხსენება)

სექციის 

მოხსენება
5

32
TG_57_ 6 

_2016

ავთანდილ 

სილაგაძე

საერთაშორისო კონფერენცია 

ბიზნესსა და ეკონომიკაში

ხელოვნებისა და მეცნიერების 

საერთაშორისო ჟურნალი 

(იმფაქტ-ფაქტორის მქონე).

აშშ

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (კათედრის 

ხელმძღვანელი - პროფესორი)

პლენარული 

მოხსენება 
6

33
tg16_2_05

9
ალექსანდრე მესხი

მათემატიკურ მეცნიერებათა 

ამერიკული ინსტიტუტიის (AIMS) მე-

11 კონფერენცია 

მათემატიკურ მეცნიერებათა 

ამერიკული ინსტიტუტი
აშშ

‘’დინამიკურ სისტემებსა, 

დიფერენციალურ განტოლებებსა 

და გამოყენებებში’’

სექციის 

მოხსენება 
2

34
tg16_2_05

3

ალექსანდრე 

ელაშვილი

ჯგუფი 31 - საერთაშორისო 

კოლოკვიუმი ჯგუფურ მეთოდებზე 

თეორიულ ფიზიკაში

ფიზიკური კვლევების 

ბრაზილიური ცენტრი
ბრაზილია

ასიმპტოტური ყოფაქცევა C ტიპის 

ლიანდრულ რიცხვებში

სექციის 

მოხსენება
2

35
TG_30_3_

2016
ნიკოლოზ ჩიხრაძე

მე-16 საერთაშორისო 

მულტიდისციპლინური სამეცნიერო 

გეოკონფერენცია და 

გამოფენა/ულტრაწვრილმარცვლოვა

ნი კომპოზიტების მიღება 

ფხვნილების მექანიკური 

ლეგირებით და დინამიკურ 

პირობებში კონსოლიდაციით

ბულგარეთის, ჩეხეთის, 

პოლონეთის, სლოვაკეთის, 

სერბეთის, ლატვიის, 

უკრაინის, რუსეთის, 

თურქეთის, ხორვატიის 

მეცნიერებათა აკადემიები, 

იაპონიის სამეცნიერო საბჭო, 

ბულგარეთის გარემოს და 

წყლის რესურსების 

სამინისტრო.

ბულგარეთი

მე-16 საერთაშორისო 

მულტიდისციპლინური 

სამეცნიერო გეოკონფერენცია და 

გამოფენა”

პლენარული 

მოხსენება
3

36
TG_34_3_

2016
ნოდარ ნათენაძე

IV საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონგრესი - „სოფლის მეურნეობის 

მანქანები“ / სასოფლო-სამეურნეო 

მანქანები. ახალი მანქანების 

დაპროექტება, კვლევბი და 

გამოცდები. ენერგო დამზოგი 

ტექნოლოგიები.

მანქანათმშენებლობის 

სამეცნიერო ტექნიკური 

კავშირი

ბულგარეთი

მონეტარული ინსტიტუტები 

გარდამავალ ეკონომიკაში - 

ეროვნულის ვალუტის როლი

სექციის 

მოხსენება
3



37
TG_5_2_2

016
ლელა მწარიაშვილი

მე-16 საერთაშორისო 

მულტიდისციპლინარული 

სამეცნიერო გეოკონფერენცია და 

ექსპო  SGEM 2016

ბულგარეთის მეცნიერებათა 

აკადემია; ჩეხეთის 

რესპუბლიკის მეცნიერებათა 

აკადემია; ლატვიის 

მეცნიერებათა აკადემია; 

პოლონეთის მეცნიერებათა 

აკადემია; რუსეთის 

მეცნიერებათა აკადემია; 

სერბეთის მეცნიერებათა და 

ხელოვნების აკადემია; 

სლოვაკეთის მეცნიერებათა 

აკადემია; უკრაინის 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია; სომხეთის 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია; იაპონიის 

სამეცნიერო კონსული; 

მსოფლიო მეცნიერებათა 

აკადემია (TWAS); ბულგარეთის 

ინდუსტრიული ასოციაცია; 

ბულგარეთის წყლისა და 

გარემოს სამინისტრო; 

თურქეთის მეცნიერებათა 

აკადემია

ბულგარეთი

1.რადონი წყლის ბუნებრივ 

წყაროებში თბილისის არტეზიულ 

აუზებში, საქართველო;

2.       შიგნითა რადონის დასაშვები 

ნორმების პარამეტრები ქალაქ 

თბილისის შენობებში - 

საქართველოს მთავარი ქალაქი.  

ზეპირი 

მომხსენებელი 

პლენარულ 

სხდომაზე

2

38
TG_33_5_

2016
გიორგი ქუთელია

IV საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონგრესი „მანქანები 

სოფლის მეურნეობისათვის

ბულგარეთის სამეცნიერო-

ტექნიკური კავშირი,ქ.რუსეს 

უნივერსიტეტი,ბულგარეთის 

მიწადმოქმედების 

მექანიზაციის, საქართველოს 

აგრარული უნივერსიტეტი.

ბულგარეთი

სამთო პირობებში მომუშავე 

სასოფლო-სამეურნეო გუთნების 

სახნისების ცვეთგამძლეობა და 

მათი რესურსის გაზრდა

სექციის 

მოხსენება
5

39
tg3_2016_

5_152
გოგინავა ბესიკი

სამართლის ეკონომიკისა და 

პოლიტიკის მესამე

ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენცია

FLE ლერნინგ - კვლევების, 

შესწავლისა და

განვითარების ინსტიტუტი

გაერთიანებუ

ლი სამეფო

„წყნარი ოკეანეთის ალიანსი“ 

ლათინური

ამერიკის რეგიონული პოლიტიკის 

კონტექსტში და მისი გავლენა 

საქართველო-ლათინური

ამერიკის ურთიერთობებზე

სექციის 

მოხსენება
5
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TG_49_ 2 

_2016
მარიკა ტატიშვილი

სართაშორისო კონფერენცია 

„გარემო და განახლებადი ენერგია“ / 

კლიმატის ცვლილება

საერთაშორისო სამეცნიერო 

ჟურნალი. 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერების ჟურნალი

გერმანია

ელჭექური და სეტყვური პროცესები 

საქართველოს ტერიტორიაზე 

კლიმატის გლობალური 

ცვლილების ფონზე    

პლენარული 

მოხსენება
2

41
TG_51_ 4 

_2016
ნინო ქიქოძე

მე-14 ყოველწლიური შეხვედრა 

სიმსივნის იმუნოთერაპიაში

სიმსივნის იმუნოთერაპიის 

ასოციაცია
გერმანია

მე-14 ყოველწლიური შეხვედრა 

სიმსივნის იმუნოთერაპიაში

სასტენდო 

მოხსენება
4
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tg16_2_03

1
ბიძინა კაპანაძე

მაღალენერგიული 

გამა–ასტრონომიის მე–6 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

ატომური ფიზიკის მაქს 

პლანკის ინსტიტუტი
გერმანია

"გამა-დაკვირვებების მონაცემებთან 

მუშაობის გამოცდილების მიღება 

ასტროფიზიკისა და კოსმოსის 

ფიზიკის ნაციონალური 

ინსტიტუტის პალერმოს 

ფილიალში" 

სექციის 

მოხსენება
2

43
tg16_2_13

5
ბაკურ გულუა

მათემატიკოსთა ევროპის მე–7 

კონგრესი, წონასწორობის  

განტოლებათა სისტემების მიღება 

ორგვარი ფოროვნების მქონე 

დამრეცი გარსებისათვის და 

ფირფიტებისათვის

ორგანიზებულია გერმანიის 

მათემატიკოსთა კავშირის 

(DMV), გამოყენებითი 

მათემატიკისა და მექანიკის 

საერთაშორისო ასოციაციის 

(GAMM), კვლევითი ცენტრის 

Matheon, აინშტაინის ცენტრის 

ECMath და ბერლინის 

მათემატიკური სკოლის მიერ

გერმანია

წონასწორობის  განტოლებათა 

სისტემების მიღება ორგვარი 

ფოროვნების მქონე დამრეცი 

გარსებისათვის და 

ფირფიტებისათვის

სექციის 

მოხსენება
2

44
tg16_3_07

9
ზვიად კირტავა

IEEE-ს მე-4 საერთაშორისო სემინარი   

(SSH 2016) / ე-ჯანმრთელობის 

ქსელების, აპლიკაციებისა და 

სერვისების შესახებ IEEE-ს მე-18 

საერთაშორისო კონფერენციის (IEEE 

HealthCom 2016) ფარგლებში

ვროცლავის ტექნოლოგიური 

უნივერსიტეტი
გერმანია

„ელექტრონული ჯანმრთელობის 

სერვისის მეცნიერება“

სექციის 

მოხსენება 
3

45
tg16_2_05

1
ნინო ხატიაშვილი

მათემატიკოსთა მეშვიდე ევროპული

კონგრესი

ბერლინის ტექნიკური 

უნივერსიტეტი
გერმანია

ინტეგრალები ვეიერშტრასის 

გულით და მათი

გამოყენება ჰიდროდინამიკაში

სექციის 

მოხსენება
2

46
tg16_2_05

6
ტარიელ ქემოკლიძე

მე–7 ევროპული კონგრესი 

მათემატიკაში

გერმანიის მათემატიკური 

საზოგადოება, გამოყენებითი 

მათემატიკისა და მექანიკის 

საერთაშორისო ასოცაცია, 

კვლევითი 

ცენტრიMATHEON,აინშტაინის 

მათემატიკური ცენტრი დ 

აბერლინის მათემატიკური 

სკოლა

გერმანია
კოგრეხვითი გარსის სრული 

ტრანზიტულობის შესახებ

სექციის 

მოხსენება
2
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tg3_2016_

6_163

დემეტრაშვილი 

თამარი

DAVO 2016 - 23–ე საერთაშორისო 

კონგრესი DAVO (გერმანიის ახლო 

აღმოსავლეთის კვლევების 

ასოციაცია – თანამედროვე კვლევები 

და დოკუმენტაცია)

DAVO - გერმანიის ახლო 

აღმოსავლეთის კვლევების 

ასოციაცია 

გერმანია
ქართული იდენტობის მარკერი 

ირანში

სექციის 

მოხსენება
6
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TG_45_6_

2016
სულხანი ტაბაღუა 

„რეალური ეკონომიკა: გლობალური 

გამოწვევების ლოკალური 

გადაწყვეტები (AC€ - 16+)“

მართვის ეროვნული აკადემია 

(კიევი, უკრაინა);

2016 წლის მოკლევადიანი 

ინდივიდუალური 

სამოგზაურო

სახელმწიფო სამეცნიერო 

საგრანტო კონკურსი

(I ნაკადი -15.03.2016 – 

30.06.2016)

რეალური პრობლემები“ 

(სამეცნიერო ჟურნალი, 

უკრაინა, ინდექსირებული 

SCOPUS);

დანია

საერთაშორისო კონფერენცია 

„რეალური ეკონომიკა:

გლობალური გამოწვევების 

ლოკალური გადაწყვეტები (AC€ - 

16+)“

სექციის 

მოხსენება
6
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tg16_4_06

2

კარენ 

მულკიჯანიანი

მე-3 მსოფლიო კონგრესი 

ფარმაკოლოგიაში

ომიქსის  საერთაშორისო 

კონფერენციები

დიდი 

ბრიტანეთი

«მცენარეული წარმოშობის 

ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები 

და მათი სინთეზური 

წარმოებულები:  პერსპექტიული 

თერაპიული აგენტები»

პლენარული 

მოხსენება 
4

50
tg16_7_09

8
თამარ ჩხეიძე

შუა საუკუნეებისა და რენესანსის  

მუსიკის საერთაშორისო 

კონფერენცია 2016

შეფილდის უნივერსიტეტი, 

მუსიკის დეპარტამენტი

დიდი 

ბრიტანეთი

კანტუს ფირმუსის როლი და 

ფუნქცია საეკლესიო 

მრავალხმიანობაში (შუა 

საუკუნეების ქართული და 

დასავლეთ ევროპის საეკლესიო 

მუსიკის ტრადიციის 

ურთიერთმიმართება)

სექციის 

მოხსენება
7
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tg3_2016_

6_169
ბაქანიძე ანა 

 ,,ხელოვნება და მეცნიერება’’ 

საერთაშორისო კონფერენცია 

სოციალურ და ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებში, ლონდონის 

უნივერსიტეტში

საერთაშორისო ჟურნალი
დიდი 

ბრიტანეთი

/„თხევადი გარემოს 

ფლუორესცენციის ანალიზის 

მეთოდების ზოგიერთი საკითხი"

სექციის 

მოხსენება
6
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tg3_2016_

1_131
ბოლაშვილი ნანა მე-18 საერთაშორისო კონფერენცია 

მსოფლიო სამეცნიერო, 

საინჟინრო და 

ტექნოლოგიური აკადემია

დიდი 

ბრიტანეთის 

და ჩრდილოეთ 

ირლანდიის 

გაერთიანებუ

ლი სამეფო

ტემპერატურისა და ნალექების 

ცვლილების გავლენა 

გაუდაბნოებაზე

სექციის 

მოხსენება
1
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tg16_2_02

7
თეა არაბული

ევროპის აკაროლოგთა მე-8 

სიმპოზიუმი
ფრანცისკო ფერაგუტი ესპანეთი

მორფოლოგიური ცვალებადობა 

საქართველოს (კავკასია) 

პოპულაციებში

სექციის 

მოხსენება
2
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tg16_2_08

9
მარიამ ბეციაშვილი

ISEB მე-10 კონფერენცია 2016 (ISEB - 

გარემოს ბიოტექნოლოგიის 

საერთაშორისო საზოგადოება)

გარემოს ბიოტექნოლოგიის 

საერთაშორისო საზოგადოება 

/ კატალონიის 

პოლიტექნიკური 

უნივერსიტეტი

ესპანეთი

პოლიციკლური არომატული 

ნახშირწყალბადების გავლენა 

წიწმატის ფოთლების 

გლუკოზინოლატების 

კომპოზიციასა და ჟანგვით 

პოტენციალზე

სექციის 

მოხსენება
2
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tg3_2016_

4_116

მეხრიშვილი 

გიორგი

ICAFS 2016: მე-18 საერთაშორისო 

კონფერენცია სასოფლო-სამეურნეო 

და სურსათის მეცნიერებებში

მეცნიერების, ინჯინერიისა და 

ტექნოლოგიების მსოფლიო 

აკადემია

ესპანეთი

ირიგაციაში გამოსაყენებელი წყლის 

ოპტიმალური ტარიფების 

საანგარიშო მეთოდები

სექციის 

მოხსენება
4
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tg3_2016_

1_165
გიორგაძე თამარი

სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა 

მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია
სამედიცინო ფიზიკა - 2016 ესპანეთი

დნმ როგორც კატალიზატორი 

ჟანგვა-აღდგენით რეაქციებში, 

ფოტოინდუცირებულ პროცესებში 

და ნანომასშტაბურ ენერგიის 

გადატანაში

სასტენდო 

ზეპირი 

მოხსენება/ 

poster 

presentation.

1
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TG_8_2_2

016

მარიამ 

ელიზბარაშვილი

GEOMED 2016 მე-4 საერთაშორისო 

გეოგრაფიული სიმპოზიუმი

პროფ. დოქტ. ადემ კორკმაზ, 

იბრაჰიმ ატალაი, რესეპ ეფე
თურქეთი

მთიანი რეგიონები, მოსახლეობა და 

მათი ეკოლოგიური პრობლემები

სექციის 

მოხსენება
2
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tg3_2016_

5_148
საბაური თინათინი

მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია - 

მიღწევები

და სოციალურ მეცნიერებებში

OCERINT - აკადემიური 

კვლევის

საერთაშორისო ცენტრი

თურქეთი იდენტობა და გლობალიზაცია
სექციის 

მოხსენება
5
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tg3_2016_

6_166
ცაავა გელა

2016 წლის განათლებისა და 

სწავლების

მეცნიერების მეხუთე მსოფლიო

კონფერენცია

როლინს კოლეჯი, ანტალიის 

საერთაშორისო

უნივერსიტეტი

თურქეთი

კონფლიქტურ ზონებში 

საქართველოს

სკოლების მდგომარეობა და 

განათლებასთან დაკავშირებული 

პრობლემები (გალის რაიონი)

სექციის 

მოხსენება
6

60
TG_84_ 2 

_2016
იმედა რუბაშვილი

მე–6–ე საერთაშორისო კონგრესი 

ქიმიურ,

ბიოლოგიურ და გარემოსდაცვით 

მეცნიერებებზე

უმაღლესი განათლების 

ფორუმი (ტაივანი); ოსაკას

გაკუინის უნივერსიტეტი 

(იაპონია)

იაპონია

მე–6–ე საერთაშორისო კონგრესი 

ქიმიურ, ბიოლოგიურ და 

გარემოსდაცვით მეცნიერებებზე

სექციის 

ზეპირი 

მოხსენება

2

61
tg16_2_07

8
ნინო ფოფხაძე

კალდერული ჩაქცევების მე–6–ე 

საერთაშორისო შეხვედრა
ნობუო გეში იაპონია ზედა ცარცული იგნიმბრიტები ბოლნისის რაიონში, მცირე კავკასია, საქართველო.

სასტენდო 

ზეპირი 

მოხსენება 

(პოსტერი)/პლე

ნარული 

მოხსენება

2

62
tg3_2016_

1_123
მაჭავარიანი ლია

ღონისძიება: მე-2 საერთაშორისო 

კონფერენცია 

„მეცნიერება, ინჟინერია და გარემო 

(SEE-Osaka2016) 

მიეს უნივერსიტეტის 

გარემოზე ზემოქმე¬დების 

შემცირების 

სამეცნიერო–კვლევითი 

ცენტრი, იაპონია

იაპონია

„წყალსაცავების მოსილვის საველე 

ექსპერიმენტების შედეგები 

ჰიდროენერგეტიკისა 

  და ნაპირდაცვის პრობლემების 

ჰარმონიული რეალიზაციის 

მიზნით“ 

სექციის 

მოხსენება 
1



63
tg3_2016_

1_136
ლაღიძე ლამზირა

 მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია

„მეცნიერება, ინჟინერია და გარემო 

(SEE-Osaka2016)

„ნალექების ცვალებადობა 

სამცხე–ჯავახეთის რეგიონში 

(საქართველო) კლიმატის 

ცვლილების ფონზე“

იაპონია

მიეს უნივერსიტეტის გარემოზე 

ზემოქმედების შემცირების

სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი, 

იაპონია

სექციის 

მოხსენება 
1

64
tg3_2016_

1_154
ყრუაშვილი ლალი

სიცოცხლის შემსწავლელი 

მეცნიერებების და ბიოინჟინერიის 

საერთაშორისო კონფერენცია

უმაღლესი განათლების 

ფორუმი
იაპონია

იმუნოტოსინით ბაზალური 

წინატვინის გაბაერგული 

ნეირონების დაზიანება იწვევს 

სივრცითი მეხსიერების 

გაუარესებას

სასტენდო 

ზეპირი 

მოხსენება 

(პოსტერი)

1

65
tg3_2016_

3_168
გვენეტაძე თამაზი

აზია-წყნარი ოკეანის ქვეყნების 

ჰერნიოლოგთა საზოგადოების 12-ე 

საერთაშორისო კონგრესი

აზია-წყნარი ოკეანის 

ქვეყნების ჰერნიოლოგთა 

საზოგადოება

იაპონია

ბადის ეკსპლანტატით 

საზარდულის თიაქრის სხვადასხვა 

ტიპის თიაქარკვეთის შედეგად 

გამოწვეული მამაკაცთა უშვილობის 

განვითარების პრევენცია

სექციის 

მოხსენება (ორი 

მოხსენება)

3

66
tg3_2016_

1_109

ყაჭიაშვილი 

ქართლოსი

საერთაშორისო კონფერენცია 

ოცდამეერთე საუკუნის სტატისტიკა 

– 2016

(ICSTC-2016

სტატისტიკის დეპარტამენტი, 

კელარას უნივერსიტეტი, 

ტრივანდრუმი, ინდოეთი

ინდოეთი

ვერიფიკაცია ბიომეტრულ 

სისტემებში სტატისტიკური 

დასკვნების ტექნიკის გამოყენებით 

სექციის 

მოხსენება 
1

67
TG_1_2_2

016
ვახტანგ ბარბაქაძე

ევროპის ქიმიური 

კონგრესი/უახლესი ანალიზი 

ქიმიაში, მონათესავე სფეროებში და 

მათი პრაქტიკული გამოყენება 

ომიკსი-ს საერთაშორისო 

ჯგუფი
იტალია

ბიომაკრომოლეკულა პოლი[3-(3,4-

დიჰიდროქსიფენილ)- გლიცერინის 

მჟავა] პოტენციური თერაპიული 

ეფექტით       

       სასტენდო 

მოხსენება 

(პოსტერი)

2

68
TG_9_ 

1_2016

მარიამ 

ჩხარტიშვილი

საერთაშორისო კონფერენცია 

‘აკვიატებული რწმენების დინამიკა 

და პოლიტიკა მეთვრამეტე 

საუკუნიდან ოცდამეერთე 

საუკუნემდე

რომის ლა საპიენცას 

უნივერსიტეტი
იტალია

საერთაშორისო კონფერენცია 

‘აკვიატებული რწმენების დინამიკა 

და პოლიტიკა მეთვრამეტე 

საუკუნიდან ოცდამეერთე 

საუკუნემდე ‘

სექციის 

მოხსენება
1

69
TG_44_5_

2016
ია ფიფია

ვაზის ფიზიოლოგიის და 

ბიოტექნოლოგიის მეათე 

საერთაშორიო სიმპოზიუმი

ვერონას უნივერსიტეტი, 

მებაღეობის

მეცნიერებათა საერთაშორისო 

ორგანიზაცია  (ISHS)

იტალია

სამხრეთ კავკასიისა და ევროპის 

ველური ვაზის (Vitis vinifera subsp. 

sylvestris) სრული პლასტიდური  

                                                                            

გენომები

სექციის 

მოხსენება
5

70
TG_56_ 6 

_2016
თამაზ ზუბიაშვილი

საერთაშორისო კონფერენცია 

ბიზნესსა და ეკონომიკაში

ხელოვნებისა და მეცნიერების 

საერთაშორისო ჟურნალი (აშშ)
იტალია

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

პლენარული 

მოხსენება 
6
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TG_76_ 7 

_2016
მაია სიგუა

თბილისის ოპერის თეატრის 

ფარდები: ორი სიმბოლო, ერთი 

ისტორია

1. ICTM წარმოდგენის 

ხელოვნებათა კვლევის ჯგუფი

2. ჯორჯო ჩინის ფონდი, 

ევროპული თეატრისა და 

მელოდრამის (ოპერის) 

დოკუმენტური კვლევის 

ცენტრი.

იტალია

თბილისის ოპერის თეატრის 

ფარდები: ორი სიმბოლო, ერთი 

ისტორია

სექციის 

მოხსენება
7

72
TG_43_5_

2016
ვაჟა ტაბიძე

ვაზის ფიზიოლოგიისა და 

ბიოტექნოლოგიის მე-10 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

ვერონას უნივერსიტეტი, 

მებაღეობის მეცნიერებათა 

საერთაშორისო ორგანიზაცია

იტალია

ვაზის მოლეკულურ ევოლუციური 

კვლევა ახალი თაობის 

პლასტიდური და 

მიტოქონდრიული გენომიკსის 

საფუძველზე

სექციის 

მოხსენება
5

73
TG_96_ 4 

_2016
ნინო კუპატაძე

ბლოკ თანაპოლიმერები 

ნანოტექნოლოგიური 

გამოყენებისათვის EUPOC 2016

ევროპის პოლიმერული 

ფედერაცია
იტალია არ არის მითითებული

სექციის 

მოხსენება
4

74
tg16_2_07

1
თინათინ ბუთხუზი 

ევროპის კოლოიდური და 

ფაზათაშორისი მეცნიერების 

საზოგადოების 30-ე კონფერენცია

რომის უნივერსიტეტი „La 

Sapienza”
იტალია

იონური დანამატების გავლენის 

შესწავლა AOT-ის და Brij-30-ის 

შებრუნებულ მიცელებში ჩაჭერილი 

წყლის სტრუქტურაზე 

სასტენდო 

მოხსენება 
2

75
tg3_2016_

1_124
ჟვანია მზია

მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია
OMICS International იტალია

პენტილენტეტრაზოლით 

გამოწვული ეპილეფსიური

სექციის 

მოხსენება
1

76
tg3_2016_

3_151

თედიაშვილი 

მარინე

კლინიკური მიკრობიოლოგიის  მე-6  

საერთაშორისო კონგრესი 

Omics ჯგუფი- საერთაშორისო 

კონფერენციების სერიის 

ორგანიზატორი,                                                  

International ConferenceSeries, 

iMedPub LLC და  Conference 

Series LLC 

იტალია
„ერთი ჯანმრთელობის“ კონცეფცია 

და ბაქტერიოფაგები 

სექციის 

მოხსენება
3

77
tg3_2016_

5_155
ბენაშვილი გიორგი

საერთაშორისო ევროპული 

აკადემიური კონფერენცია ბიზნესსა 

და ეკონომიკაში /სამხრეთ კავკასიის 

ეკონომიკური 

განვითარება(აღმოსავლეთ-

დასავლეთის გზაჯვარედინი)

დასავლეთ აღმოსავლეთის 

ინსტიტუტი
იტალია

სამხრეთ კავკასიის ეკონომიკური 

განვითარება: აღმოსავლეთ 

დასავლეთის გზაჯვარედინი

სექციის/პანელ

ური მოხსენება
5

78
TG3_2016

_2_117

სუპატაშვილი 

თამრიკო

საერთაშორისო კონფერენცია 

ინჟინერია და ტექნოლოგია

ხელოვნების და მეცნიერების 

საერთაშორისო ჟურნალი
იტალია

მდინარე დურუჯის აუზის 

თანამედროვე მდგომარეობა

ზეპირი 

მოხსენება 

სექციის 

სხდომაზე

2
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tg3_2016_

1_143
ხოშტარია დიმიტრი

პროგრესი პროტეინების 

მახასიათებლების

კვლევის ბიოფიზიკურ მეთოდებში

საერთაშორისო 

საირგანიზაციო კომიტეტი

(ლონდონის საუნივერსიტეტო 

კოლეჯი და

მეცნიერების და ტექნიკის 

საბჭო, დიდი

ბრიტანეთი; სამეცნიერო 

კვლევების იტალიის

ნაციონალური საბჭო; 

დელავერის შტატის

უნივერსიტეტი, აშშ)

იტალია 

რედოქს-აქტიური პროტეინების

კონფორმაციული და მექანიზმური 

ასპექტების კომპლექსური კვლევები 

ინტერფაზური

ვოლტამეტრიის გაფართოებული 

მეთოდის გამოყენებით

სექციის 

მოხსენება
1
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tg16_2_01

6

როლანდ 

დუდუჩავა

მე-14 კონფერენცია ინტეგრალურ 

მეთოდებში მეცნიერებასა და 

ინჟენერიაში (IMSE2016)

პადუას უნივერსიტეტი, 

იტალია
კანადა

შერეული სასაზღვრო ამოცანა 

ჰელმჰოლცის განტოლებისათვის 

მოდელურ 2-განზომილებიან 

კუთხოვან არეში, 

სექციის 

მოხსენება
2

81
tg3_2016_

6_150
პაპაშვილი გიორგი

ფოტოგრაფიისა და თეორიის მე-4 

საერთაშორისო კონფერენცია / 2016 

წლის თემა: 

საერთაშორისო ასოციაცია, 

ნიქოზიის ხელოვნების 

მუნიციპალური ცენტრისა და 

პერიდესის ფონდის 

მონაწილეობით

კვიპროსი

ყოველდღიური ყოფის 

ასახულობანი ტფილისში 1900-იანი 

წლების მიჯნაზე (ფოტოგრაფია და 

მხატვრობა)

სექციის 

მოხსენება
6

82
tg3_2016_

2_158

ხაჯიშვილი 

მირანდა

მიღწევები უკაბელო და ოპტიკურ

კომუნიკაციებში 2016

რიგის ტექნიკური 

უნივერსიტეტის

ელექტრონიკისა და 

კომუნიკაციების

ფაკულტეტი

ლატვია

,,თხევადი გარემოს 

ფლუორესცენციის

ანალიზის მეთოდების ზოგიერთი 

საკითხი“

სექციის 

მოხსენება
2

83
tg16_6_13

1
ვახტანგ ჭარაია

მეცნიერების, სოციალური 

მეცნიერებების და ეკონომიკის 51-ე 

საერთაშორისო კონფერენცია

აკადემიური სამყარო მექსიკა

„ნავთობის ფასების გავლენა 

ცენტალური კავკასიის ქვეყანაზე - 

საქართველოზე“

სექციის 

მოხსენება
6

84
tg3_2016_

7_134 

მაჭარაშვილი 

გიორგი

წმ. გრიგოლ ფერაძის სახელობის 

ქართველოლოგთა მე-15 

საერთაშორისო კონფერენცია

აღმოსავლეთ ევროპის 

კვლევების ცენტრი (ვარშავის 

უნივერსიტეტი)

პოლონეთი

ეროვნული და ეთნიკური 

იდენტობები ქართულ 

ფოლკლორში

სექციის 

მოხსენება 
7

85
TG_19_ 4 

_2016
მაკა მანწკავა

ევროპის საზოგადოების 

კლინიკური

ჰემორეოლოგიის და 

მიცროცირკულაციის

მე-18 კონფერენცია

ევროპის კლინიკური 

ჰემორეოლოგიის და

მიკროცირკულაციის 

საზოგადოება

პორტუგალია
სისხლის რეოლოგიური სტატუსი 

ფეხმძიმობის პერიოდში

პლენარული 

მოხსენება
4

86
TG_89_ 3 

_2016
გიორგი ონიაშვილი

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

ახალი მასალების აფეთქებით 

მიღებაზე: მეცნიერება, 

ტექნოლოგიები, ბიზნესი და 

ინოვაციები (EPNM-2016)

პროფ. რიკარდო მენდესი პორტუგალია

კარბიდების,ნიტრიდების და 

ბორიდების შემცველი 

წვრილმარცვლოვანი კერამიკების 

თვითგავრცელებადი 

მაღალტემპერატურული სინთეზი

სექციის 

მოხსენება
3



87
tg16_3_09

3
აკაკი ფეიქრიშვილი

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

თემაზე აფეთქებით ახალი 

მასალების მიღება: მეცნიერება, 

ტექნოლოგიები, ბიზნესი და 

ინოვაციები 

რუსეთის მეცნიერებათა 

აკადემიის კონსტრუქციული 

მაკროკინეტიკისა და 

მასალათამცოდნეობის 

ინსტიტუტი, ჩერნოგოლოვკა, 

რუსეთი;

კოიმბრის უნივერსიტეტის 

ინდუსტრიული 

აეროდინამიკის განვითარების 

ასოციაცია (იაგა)

პორტუგალია ცხლად აფეთქებით კონსოლიდირებული ნანოსტრუქტურული Ta-Cu  და Ta-Ag კომპოზიტების მიღება და თვისებების შესწავლა.
სექციის 

მოხსენება 
3

88
tg3_2016_

2_120
თურმანიძე რაული

ტექნოლოგიური სისტემების 

საერთაშორისო კონფერენცია ICMAS 

2016

ბუქარესტის უნივერსიტეტი 

„პოლიტექნიკა“, მანქანებისა 

და საწარმოო სისტემების 

დეპარტამენტი

რუმინეთი

დინამიკაში ცვალებადი

გეომეტრიული პარამეტრების

მქონე საჰაერო ხრახნების ახალი

კონსტრუქციები და მათი

ეფექტური გამოყენება ავიაციასა და

ქარის ენერგეტიკაში

პლენარული 

მოხსენება
2

89
tg3_2016_

2_146
ლანჩავა ომარი

მე-7 საერთაშორისო 

მრავალდისციპლინიანი 

სიმპოზიუმი „უნივერსიტარია 

სიმპრო 2016“/ მდგრადი 

განვითარება ხარისხისა და 

ინოვაციის მეშვეობით ინჟინერიასა 

და კვლევაში.

პეტროშანის უნივერსიტეტი რუმინეთი

ზოგიერთი პრობლემა ხანძრის 

შესაფასებლად საავტომობილო 

გვირაბებში.

პლენარული 

მოხსენება
2

90
TG_86_ 4 

_2016
რამაზ ქაცარავა

მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია 

„ბიომასალები და 

ნანობიომასალები: უახლესი 

მიღწევები, უსაფრთხოება და 

ტოქსიკოლოგიური პრობლემები

კრეტოს უნივერსიტეტი, 

საბერძნეთის 

ტოქსიკოლოგიური 

საზოგადოება

საბერძნეთი

ახალი ბიოდეგრადირებადი 

კატიონური პოლიმერები არგინინის 

და სპერმინის საფუძველზე როგორც 

ანტიმიკრობული და გენის 

ტრანსფექციის აგენტები.

ზეპირი 

(სექციის) 

მოხსენება

4

91
tg3_2016_

6_103

ბერიკაშვილი 

სვეტლანა

პირველი საერთაშორისო 

კონფერენცია ენების კონტაქტებზე 

ბალკანეთსა და მცირე აზიაში

არისტოტელეს სახელობის 

თესალონიკის უნივერსიტეტი, 

ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი 

(მანოლის 

ტრიანდაფილიდისის ფონდი)

საბერძნეთი

ნასესხი ზმნების ადაპტაცია 

საქართველოში გავრცელებულ 

პონტოურ ბერძნულში

სექციის 

მოხსენება
6

92
TG_7_2_2

016
ნათია ჯალაღონია

გრაფენის ევროპის ფორუმი 2016 

კონფერენცია და გამოფენა

მეცნიერება, ინჟინერია, 

ტექნოლოგიების 

კონფერენციის 

ორგანიზატორი-“SECTOR”

Setcor Media FZ-LLC

საფრანგეთი

გრაფენის ოქსიდოს 

დეოქსიგენიზაცია 

მეტალოორგანული ნაერთებით

ზეპირი  

მოხსენება
2



93
TG_13_ 3 

_2016
ოლღა წურწუმია

მე-9 საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

მაღალტემპერატუ-რულ კოროზიასა 

და მასალების დაცვაში

ტულუზის ეროვნული 

პოლიტექნიკური ინტიტუტი
საფრანგეთი

ალუმინის სუსპენზიით დაფარული 

იზოთერმულად დამუ-შავებული 

დეფორმირებადი თუჯის წინასწარი 

მაღალტემპერატურული ჟანგვის 

ექსპერიმენტები

პოსტერი 3

94
tg16_2_00

5

ნინო 

ზავრადაშვილი

მესამე საერთაშორისო კონფერენცია 

ბიოინსპირირებულ და 

ბიოდაფუძნებულ  ქიმიასა და 

მასალებზე 

ნიცის უნივერსიტეტი (UNS)  

და ეროვნული სამეცნიერო 

კვლევითი ცენტრი (CNRS)

საფრანგეთი

ბიოდეგრადირებადი კატიონური 

პოლიმერები სპერმინისა და 

არგინინის საფუძველზე: სინთეზი,  

უჯრედთავსებადობა და 

ბიოლოგიური აქტივობა

სექციის 

მოხსენება 
2

95
tg3_2016_

5_130
ხეჩუაშვილი ლილი 

კარგად ყოფნისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო კონფერენცია: 

ბედნიერებისა და სოციალური 

განვითარების ეროვნული ანგარიში

ხელოვნებისა და სოციალური 

მეცნიერების სკოლა,

სიმის უნივერსიტეტი

სინგაპური

ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნა და 

ცხოვრების ისტორიების 

მაკომპენსირებელი 

თანმიმდევრობა: იძულებით 

ადგილნაცვალ პირთა და 

საქართველოს სხვა მოქალაქეთა 

შედარებითი კვლევა

სექციის 

მოხსენება
5

96
TG_75_ 7 

_2016

ქრისტინა 

ადეიშვილი

მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია: 

ფრანკოფონია: ინტერკულტურული 

დიალოგის სივრცე

ერევნის ვ. ბრუსოვის 

სახელობის ენებისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სომხეთი

დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპა - 

ეროვნულ იდენტობათა 

საკითხისათვის     

სექციის 

მოხსენება
7

97
tg3_2016_

7_139
ბერიძე მარინე

ირანი და კავკასია _20 წელი: 

მიღწევები

ირანი და კავკასია _ კრებულის 

სარედაქციო

საბჭოს აკადემიური ჯგუფი 

(გამომცემლობა

BRILL , ლაიდენი, 

ნიდერლანდები)

სომხეთი

ფერეიდნული – ქართული 

დიალექტი

ირანში

სექციის 

მოხსენება
7

98
tg16_3_10

3
დავით პატარაია საერთაშორისო კონფერენცია / 

ფოლადის ბაგირების 

მკვლევართა საერთაშორისო 

კონფერენცია

უკრაინა

„ფოლადის ბაგირების წარმოება და 

გამოყენება - პრობლემები და 

გადაჭრის გზები“

სექციის 

მოხსენება და 

პლენარული 

მოხსენება

3

99
TG_58_ 7 

_2016
თინათინ საბაური

სწავლების, სწავლისა და 

ელექტრონული სწავლების 

საერთაშორისო აკადემიურ 

კონფერენცია

ჩეხეთის აკადემიური 

განათლების ინსტიტუტი და 

ჩეხეთის ტექნიკური 

უნივერსიტეტი პრაღაში.

უნგრეთი დემოკრატიული პედაგოგიკა
სექციის 

მოხსენება
7

100
TG_54_ 6 

_2016

თინათინ 

სახელაშვილი

სწავლების, სწავლა და 

ელექტრონული სწავლების 

საერთაშორისო აკადემიური 

კონფერენცია

     

ჩეხეთის აკადემიური 

განათლების ინსტიტუტი, 

ჩეხეთის ტექნიკური 

უნივერსიტეტი.

უნგრეთი

შეფასებების ტიპი და მათი 

გამოყენება საგანმანათლებლო 

სისტემაში

სექციის 

მოხსენება
6



101
tg16_3_04

1
ია ყურაშვილი

მე-18 საერთაშორისო კონფერენცია 

მასალათა ინჟინერია და

ტექნოლოგია

მეცნიერების, ინჟინერიისა და 

ტექნოლოგიების მსოფლიო 

აკადემია

შვედეთი ინჟინერია და ტექნოლოგიები
სექციის 

მოხსენება 
3

102
TG_15_ 2 

_2016
გიორგი ჯანდიერი

ანტენებისა და ტალღების 

გავრცელების მე-10 ევროპული 

კონფერენცია

ევროპის ასოციაცია ანტენებსა 

და ტალღების გავრცელებაში
შვეიცარია

გაბნეული რადიოტალღების 

სტატისტიკური მასახიათებლების 

შესწავლა დედამიწის ატმოსფეროში 

სექციის 

მოხსენება
2

103
tg16_5_04

9
მარინე შავლაყაძე

ICASE 2016: მე-18-ე საერთაშორისო

კონფერენცია სასოფლო-სამეურნეო 

და

ბიოლოგიურ ინჟინერიაში

მეცნიერების, ინჟინერიისა და 

ტექნოლოგიების

მსოფლიო აკადემია

შვეიცარია
პესტიციდების მიკრობიოლოგიური 

დეგრადაცია ნიადაგში

ზეპირი 

მოხსენება 

სექციის 

სხდომაზე

5

104
tg3_2016_

7_101
ტაბეშაძე ნინო

მულტიდისციპლინური 

კონფერენცია

ხელოვნებისა და 

მეცნიერებების საერთასორისო 

ჟურნალი

შვეიცარია

ემოციური ტრავმის დაძლევის 

ვიზუალური მექანიზმები 

პროექტის დასახელება 

(ინგლისურად)

სექციის 

მოხსენება
7

105
TG_35_7_

2016
ნათია ებანოიძე

ხელოვნების ისტორიკოსთა 

ასოციაციის 2016 წლის 

ყოველწლიური კონფერენცია და 

სახელოვნებო წიგნების 

გამოფენა/სესია: ფოტო/მეხსიერება: 

მეხსიერებისა და იდენტობის 

აღდგენა ფოტოგრაფიის გზით მე-20 

საუკუნის კულტურულ 

შემოქმედებაში

ხელოვნების ისტორიკოსტა 

ასოციაცია
შოტლანდია

წარსულის 

რეკონსტრუქცია/იდენტობის 

კონსტრუქცია:ლევან ჭოღოშვილის 

"განადგურებული ქართული 

არისტოკრატია"

სექციის 

მოხსენება
7

106
TG_87_ 3 

_2016

მირანდა 

ხაჯიშვილი

ელექტრონიკისა და ელექტრონული 

ინჟინერიის

ინსტიტუტის (IEEE) მიერ 

ორგანიზებული 28-ე

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

მიძღვნილი

ნახევარგამტარული 

მოწყობილობებისა და

ინტეგრალური წრედების 

საკითხებისადმი (ISPSD) /

სიგნალის სპექტრის 

დამოუკიდებლობა

გენერირებული 

ფსევდო–შემთხვევითი იმპულსების

რაოდენობაზე

ელექტრონიკისა და 

ელექტრონული

ინჟინერიის ინსტიტუტი

ჩეხეთი

სიგნალის სპექტრის 

დამოუკიდებლობა გენერირებული

ფსევდო–შემთხვევითი იმპულსების 

რაოდენობაზე

სექციის 

მოხსენება
3



107
tg16_3_03

3
მიხეილ ჩიხრაძე

მსოფლიოს 

მულტიდისციპლინარული

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების

სიმპოზიუმი (WMESS2016)

პროფ. ისიკ ილმაზი ჩეხეთი

მსოფლიოს 

მულტიდისციპლინარული

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების

სიმპოზიუმი (WMESS2016)

სექციის 

მოხსენება
3

108
tg16_2_02

9
რამაზ ხომერიკი

ქვანტური სითხეებისა და მყარი 

სხეულების საერთაშორისო 

კონფერენცია

პრაღის უნივერსიტეტი, 

მათემატიკის და ფიზიკის 

ფაკულტეტი, დაბალი 

ტემპერატურების ფიზიკის 

დეპარტამენტი

ჩეხეთი „სოლიტონური გადართვები 

ფოტონურ და მულტიფეროიკულ 

სტრუქტურებში“ 

სექციის 

მოხსენება
2

109
tg3_2016_

6_121

სახელაშვილი 

თინათინი

განათლება, სწავლება და შესწავლა -

მულტიდისციპლინარული 

აკადემიური კონფერენცია

ჩეხეთის ტექნიკური 

უნივერსიტეტი და აკადემური 

კონფერენციების ასოციაცია

ჩეხეთი
სწავლების მეთოდები და 

ინტეგრირებული გაკვეთილი

სექციის 

მომხსენებელი
6

110
tg3_2016_

1_162
ბერიაშვილი მარიამ

ზამთრის სკოლა აბსტრაქტულ 

ანალიზში,

სიმრავლეთა თეორიისა და

ტოპოლოგიის სექცია 2017

შარლზის უნივერსიტეტი 

პრაღაში

ლოგიკის დეპარტამენტი

ჩეხეთი

ზოგიერთი პარადოქსალური 

სიმრავლის შესახებ სიმრავლეთა 

თეორიის სხვადასხვა

მოდელში

სექციის 

მოხსენება 
1

111
tg3_2016_

6_107
ჭაბაშვილი ეკა

საერთაშორისო კონფერენცია

„არს ნოვა აღმოსავლეთი და 

დასავლეთი“.

მართმადიდებლური 

ეკლესიის მუსიკის 

საერთაშორისო საზოგადოება 

და ჩარლზის უნივერსიტეტი 

პრაღაში

ჩეხეთი

საგალობლების სხვადასხვა 

ასპექტები თანამედროვე ქართველ 

კომპოზიტორთა მიერ

რაც ვლინდება შესრულების 

სხვადასხვა ვარიაციებში

სექციის 

მოხსენება
6

112
tg3_2016_

3_127
ჩხეიძე თამარი

ორთოდოქსული მუსიკის 

საერთაშორისო კონფერენცია 

პრაღაში 

ორთოდოქსული საეკლესიო 

მუსიკის საერთაშორისო 

საზოგადოება/პრაღის 

ჩარლზის უნივერსიტეტის 

საგანმანათლებლო 

ფაკულტეტი

ჩეხეთი

გამშვენებული გალობა ქართულ 

ლიტურგიკულ ტრადიციაში და 

რამდენიმე პარალელი ბიზანტიურ 

კალოფონიურ სტილთან

სექციის 

მოხსენება
3

113
tg3_2016_

6_126
მანაგაძე ხათუნა

ორთოდოქსული მუსიკის 

საერთაშორისო კონფერენცია 

პრაღაში 

ორთოდოქსული საეკლესიო 

მუსიკის საერთაშორისო 

საზოგადოება/პრაღის 

ჩარლზის უნივერსიტეტის 

საგანმანათლებლო 

ფაკულტეტი

ჩეხეთი

წმ. ანდრია კრიტელის ,,სინანულის 

კანონი“ და შუასაუკუნეების 

ქართული ესთეტიკა და 

ფილოსოფია

სექციის 

მოხსენება
6

114
tg16_3_11

0
ნიკა ბოჭორიშვილი

მსოფლიოს 

მულტიდისციპლინარული

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების

სიმპოზიუმი (WMESS2016)

პროფ. ისიკ ილმაზი
ჩეხეთის 

რესპუბლიკა

ჯავშანმანქანებზე ნაღმის აფეთქების 

ზემოქმედების ფიზიკური 

მოდელირება

სექციის 

მოხსენება 

(ზეეპირი) /

3
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TG_39_2_

2016
მზია ჟვანია

7-ე მსოფლიო კონგრესი 

„ნეიროსაუბრები 2016

მასპინძელი ორგანიზაცია:  

 უცხოელი ტალანტების 

საინფორმაციო კვლევითი 

ცენტრი.  ჩინეთის უცხოელ 

ექსპერტთა სახელმწიფო 

ადინისტრაცია:. ჩინეთი

უშუალო ორგანიზატორი: BIT 

კონგრესებoს ინკორპორაცია 

(BIT   ბიოტექნოლოგია)

ჩინეთი

შეზღუდული მოტორული 

აქტივობის გავლენა ვირთაგვას 

თავის ტვინის ნეოკორტიკალური, 

ექსტრაპირამიდული, და ლიმბური 

უბნების აღნაგობაზე

სექციის 

მოხსენება
2

116
TG_104_ 

4_2016

კონსტანტინე 

ჩახუნაშვილი
მსოფლიოს მე-9 კიბოს კონგრესი ბიტ კონგრეს ინკ ჩინეთი მსოფლიოს მე-9 კიბოს კონგრესი

სექციის 

მოხსენება
4

117
tg3_2016_

2_153

მიქელაშვილი 

ვლადიმერი

ოპტოელექტრონული ხელსაწყოები 

და ინტეგრაცია VI

სპაი/ჩინური ოპტიკური 

საზოგადოება ფოტონიკა აზია 

2016

ჩინეთი
მზის ელემენტები InP/GaP/Si 

სტრუქტურაზე

სასტენდო 

ზეპირი 

მოხსენება 

(პოსტერი)

2



საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

ინჟინერია და 

ტექნოლოგიები

მედიცინისა და 

ჯანმრთელობის 

მეცნიერებანი

აგრარული 

მეცნიერებანი

სოციალური 

მეცნიერებანი

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

საქართველოს 

შემსწავლელი 

მეცნიერებანი

1 2 3 4 5 6 7

სამეცნიერო მიმართულება





















 


