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მი
მა
რ
თ
უ
ლ
ებ
ა

1
YS-2016-

23

ნინო რუხაია-

მოსემღვდლიშვილი

აგრარული სექტორის მასტიმულირებელი 

ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში

დ.აღმაშენებლის სახელობის

ეროვნული თავდაცვის აკადემია
ასისტენეტ-პროფესორი 5

2
YS-2016-

51
ნანა ბარბაქაძე

პოტენციური ბიოაქტიური სტეროიდული 

აზოტშემცველი ნაერთები

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის იოველ ქუთათელაძის 

ფარმაკო-ქიმიის ინსტიტუტი

მეცნიერ თანამშრომელი 1

3
YS-2016-

14
ნინო სადრაძე

გვიანმეზოზოურ - ადრეკაინოზოური 

სუპრასუბდუქციური მაგმატიზმის ევოლუცია და 

გეოდინამიკა სამხრეთ საქართველოს მაგალითზე

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მ.

ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი

მეცნიერ-

თანამშრომელი
1

4
YS-2016-

45
რომან ლოლუა კავკასიის ალბანური ენის გრამატიკული ანალიზი

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
მეცნიერი თანმშრომელი 6

5
YS-2016-

44
რომან მაისურაძე

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის რეტროსპექტული 

კარტოგრაფირება და სივრცითი ანალიზი,  

„გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის“ 

საფუძველზე

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
მოწვეული ლექტორი 5

6
YS-2016-

30
თამაზ გოგოლაძე

ქართული ადმინისტრაციული სამართლის 

ევროპეიზაცია გარემოს დაცვის სამართლის 

მაგალითზე

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

უფროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი
6

7 YS-2016-8 ლილი ხეჩუაშვილი
მე და საზოგადოება: პერსონალური და მასტერ 

ნარატივები და სოციალური ადაპტაცია

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ასოცირებული

პროფესორი
5

8
YS-2016-

71
თინათინი ბუკია

უგის რეაქციით ბიოლოგიურად აქტიური  ინდოლის 

და  ადამანტანის შემცვლი ახალი დიპეპტიდების 

სინთეზი და კვლევა

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
მეც.თანამშრომელი 1

9
YS-2016-

98

ნინო 

ფარსადანიშვილი
ვაჭრობა, მიგრაცია და ადამიანის უსაფრთხოება

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
პროფესორი, 5

10
YS-2016-

59
ნინო ნიკოლეიშვილი

ნაფთალინის, თიაზოლისა და იმიდაზოლის 

ბირთვების შემცველი   პოტენციური  ბიოლოგიური 

აქტიურობის მქონე პოლიციკლური ნაერთების  

სინთეზი და კვლევა

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
ლაბორანტი 1

 

2016 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტების გამარჯვებული პროექტები



11
YS-2016-

92
აპოლონ თაბუაშვილი ფასები ფეოდალური ეპოქის საქართველოში

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ასოცირებული

პროფესორი
6

12
YS-2016-

18
დავით გოგოლი

კოროზიამედეგი მანგანუმის შენადნობების  

დანაფარების ელექტროქიმიური სინთეზი

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
ინჟინერი 2

13
YS-2016-

72
ნატო ფიცხელაური

ეთიკური კონსულტაციების პრაქტიკა ჰოსპიტლებში: 

კლინიკური ეთიკის კომიტეტების გამოცდილების 

კვლევა

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
ასისტენტ პოფესორი 3

14
YS-2016-

69
თამარ ჯიმშელაძე

ჭაბურღილებში მიკროტემპერატურული 

ვარიაციებით საქართველოში კლიმატური 

ცვლილებების შეფასება

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი მ.ნოდიას გეოფიზიკის 

ინტიტუტი

მეცნიერ-

თანამშრომელი
1

15
YS-2016-

66
ვახტანგ ჭარაია

მულტინაციონალური საწარმოების მოტივაციები და 

მათი გავლენა მიმღები ქვეყნის ეკონომიკაზე, 

საქართველოს მაგალითზე

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ანალიზისა და 

პროგნოზირების ცენტრი

დირექტორი 5

16
YS-2016-

38
ხათუნა ფარქოსაძე

მხედველობითი პროცესინგი ნეიროგანვითარების 

დარღვევების მქონე ბავშვებში

ივანე ბერიტაშვილი ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
მკვლევარი 3

17
YS-2016-

81
ზურაბ კეპულაძე

მაღალ განზომილებიანი სივრცე-დროის 

სიმეტრიების სპონტანური დარღვევა  როგორც 

ელემენტარულ ნაწილაკთა წარმოშობილი ყალიბური 

თეორიების ბუნებრივი წყარო

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მოწვეული

ლექტორი
1

18
YS-2016-

50

დავით მაისურაძე
ინვესტიციის დაცვის მექანიზმები საბაზრო 

ეკონომიკაზე დაფუძნებული საკორპორაციო 

სამართლის მიხედვით

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 5

19
YS-2016-

11
თამაზ გოგოლაძე

თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი როგორც 

საისტორიო წყარო

კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი
უფროსი მეცნიერ 6

20
YS-2016-

60
აზა კობახიძე 

ლიგნინ-დამშლელი ფერმენტების სინთეზი, 

იმობილიზაცია და გამოყენება ბიორემედიაციაში
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

მკვლევარი

მეცნიერი
2

21
YS-2016-

61
ქრისტინე შავლაყაძე სამთავროს სამაროვნის კრამიტსამარხები საქართველოს ეროვნული მუზეუმი მითითებული არ აქვს 6

22
YS-2016-

32
მამუკა ქაფიანიძე

ეთნოკულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები  

საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში - ზურაბ 

კობიაშვილის უცნობი კოლექცია

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

იარაღისა და ძვირფასი

ლითონების ფონდის

კურატორი

6

23
YS-2016-

67

დიმიტრი 

ნარიმანიშვილი

საქართველოს მეგალითური საფორტიფიკაციო 

სისტემები
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

უფროსი მეცნიერ

თანამშრომელი
6

24
YS-2016-

41
ბორის გითოლენდია

საქართველოს სატრანსპორტო სექტორის, ევროპულ 

სისტემებთან ურთიერთთავსებადობის და 

ინტერმოდალურობის პრობლემის ანალიზი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მთავარი სპეციალისტი 7



25
YS-2016-

53
თეა აბრამიშვილი

„თხილის მავნე ტკიპების Phytoptus avellanae და 

Cecidophyopsis vermiformis - ის გამოვლენა დასავლეთ 

საქართველოს რეგიონებში გავრცელებულ თხილის 

ჯიშებიდან

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

ლაბორატორია
მთავარი სპეციალისტი 4

26
YS-2016-

74
ბელა კვირკველია

საქართველოს საბადოებიდან მოპოვებული 

დარიშხანის გამოყენება 3-5 ნახევარგამტარული 

ნაერთების მისაღებად

ფერდინარდ თავაძის მეტალურგიისა და 

მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

ატომური აბსორბციის

განყოფილების გამგე
1



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








































