
N შიფრი წამყვანი ორგანიზაცია პროექტის ხელმძღვანელი კატეგორია პროექტის სათაური

1 MG-ISE-18-1804 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლევან თარხნიშვილი 5.6.4 სხვა
კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში ტენდენციები, გამოწვევები 

პოლიტიკური კვლევის პრაქტკა

2 MG-ISE-18-2142

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის 

ქართული ხელოვნების ისტორიისა 

და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი

ეკატერინე გედევანიშვილი
6.4.1 ხელოვნება,  

ხელოვნების ისტორია
„ტაო-კლარჯეთი - ისტორია და მემკვიდრეობა - მოძრავი და უძრავი ძეგლები“

3 MG-ISE-18-573
გლობალური ჯანდაცვის 

ინსტიტუტი 
გიორგი შაქარიშვილი

3.3.2 ჯანდაცვის პოლიტიკა 

და სერვისები

საქართველოში გლობალური ჯანდაცვის დარგში აკადემიური პოტენციალის 

გაძლიერება

4 MG-ISE-18-1785

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი

პაატა ტურავა 5.5.1 სამართალი
პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საერთაშორისო 

გამოცდილება და ქართული მოდელის შექმნის პერსპექტივა

5 MG-ISE-18-519
შპს შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი
მიხეილ რუხაია

1.2.1 კომპიუტერული 

მეცნიერებანი
კომპიუტერული მეცნიერებების თეორიული საფუძვლები

6 MG-ISE-18-804

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

რევაზი შანიძე

1.3.3 ელემენტარული 

ნაწილაკების და ველების 

ფიზიკა

ANTARES და  KM3NeT საერთაშორისო თანამშრომლობის 2019 წლის კონფერენცია  

7 MG-ISE-18-1383
ქართველოლოგიის მხარდამჭერთა 

საერთაშორისო ასოციაცია
ზაზა ხინთიბიძე 7.6.2 ენები და ლიტერატურა ზამთრის საერთაშორისო ქართველოლოგიური სკოლა - 2019

8 MG-ISE-18-370

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

მარიამ ელიზბარაშვილი 1.5.5 ფიზიკური გეოგრაფია
ლანდშაფტური მეცნიერებების აქტუალური პრობლემები: გარემო, საზოგადოება, 

პოლიტიკა

9 MG-ISE-18-183
საქართველოს ონკოლოგიური 

უროლოგიის ასოციაცია
გურამ ქარაზანაშვილი 3.2.21 ონკოლოგია

საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაციის მეორე საერთაშორისო 

კონგრესი

10 MG-ISE-18-184

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ალექსანდრე ცისკარიძე
3.2.25 კლინიკური 

ნევროლოგია

ინსულტის მსოფლიო ორგანიზაციის მე-7 რეგიონული კონფერენცია "თბილისი 

2018: ინსულტის პრევენცია, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა"

11 MG-ISE-18-193 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მზია ჟვანია
1.6.1 უჯრედული 

ბიოლოგია, მიკრობიოლოგია
თავის ტვინი  და ნეიროპლასტიურობა: უჯრედული და მოლეკულური ასპექტები

12 MG-ISE-18-292

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ნინო ინასარიძე
2.8.1 გარემოსდაცვითი  

ბიოტექნოლოგიები

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგიის მე-2 საერთაშორისო 

სკოლა/კონფერენცია 

13 MG-ISE-18-344

დავით აღმაშენებლის სახელობის 

საქართველოს  ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია

ნანი არაბული
2.2.4 საკომუნიკაციო 

ინჟინერია და სისტემები
კიბერუსაფრთხოების ახალი გამოწვევები გლობალურ საინფორმაციო სივრცეში

14 MG-ISE-18-371

კორნელი კეკელიძის სახელობის 

საქართველოს ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი

ზაალ აბაშიძე
7.6.5 სხვა ჰუმანიტარული 

მეცნიერებანი

"ქართული ხელნაწერი" - საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და სამეცნიერო 

კონფერენცია 

15 MG-ISE-18-518 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მზაღო დოხტურიშვილი 6.2.7 სხვა შავი ზღვა როგორც ლიტერატურული და კულტურული სივრცე

16 MG-ISE-18-574
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
ელენე აბზიანიძე 3.1.2 ადამიანის გენეტიკა

ადამიანის გენომი და ჯანმრთელობა - მეორე საერთაშორისო კონფერენცია 

საქართველოში; ტრანსლაციური მედიცინა ომიკების ერაში

17 MG-ISE-18-794
საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი
არსენ ხვედელიძე

1.3.3 ელემენტარული 

ნაწილაკების და ველების 

ფიზიკა

COMET საერთაშორისო თანამშრომლობის ვორკშოპი - CM26

18 MG-ISE-18-854 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი გიორგი ჯაფარიძე

1.3.2 კონდენსირებული 

გარემოს ფიზიკა (რაშიც ადრე 

შედიოდა მყარი სხეულის 

ფიზიკა, ზეგამტარობა)

ტოპოლოგიურ  მასალებში აღმოცენებული დაბალგანზომილებიანი კვანტური 

მოვლენები

19 MG-ISE-18-911

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

მაია ივანიძე 5.5.1 სამართალი ოჯახში ძალადობის სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები

20 MG-ISE-18-1033
საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
თენგიზ ურუშაძე 4.1.4 ნიადაგმცოდნეობა

„საქართველოს ძირითადი ნიადაგები და ნიადაგმცოდნეობის აქტუალური 

საკითხები“

21 MG-ISE-18-1472

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ირაკლი მინაშვილი

1.3.3 ელემენტარული 

ნაწილაკების და ველების 

ფიზიკა

საერთაშორისო კონფერენცია „ATLAS დეტექტორის ტაილ კალორიმეტრის 

კვირეული“

22 MG-ISE-18-1797

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

იოსებ სალუქვაძე
5.7.3 ურბანული კვლევა 

(დაგეგმვა და განვითარება)

საერთაშორისო ფორუმი “მიწათსარგებლობა და გეგმარებითი პრაქტიკა 

ევროკავშირთან ასოცირებული ქვეყნების ქალაქებში”

N შიფრი განმცხადებლის სრული სახელი მიმართულება მოხსენების სათაური

1 MG-TG-18-1479 გურამ ალექსიძე 4. აგრარული მეცნიერებანი

კლიმატის ცვლილება და 

მისი გავლენა  სოფლის 

მეურნეობაზე ცენტრალური 

აზიის და კავკასიის 

ქვეყნებში

2 MG-TG-18-441 ეკატერინე შავერდაშვილი 5. სოციალური მეცნიერებანი

უმცირესობათა ენების 

სწავლება საქართველოში. 

კვლევის შედეგები

3 MG-TG-18-425 თინათინ კახნიაშვილი
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

პირველადი მაგნიტური 

ველების ევოლუცია და 

დაკვირვებითი მინიშნებები

4 MG-TG-18-236 ქართლოს ყაჭიაშვილი
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

მდინარეების 

დამაბინძურებელი 

კომპონენტების საშუალო 

წლიური რაოდენობის 

მოდელირება სპეციალური 

პროგრამული პაკეტის 

გამოყენებით



5 MG-TG-18-1534 მაკა გუგუჩია 4. აგრარული მეცნიერებანი

სამიარუსიანი 

კომბინირებული სადრენაჟო 

სისტემის ეფექტურობა 

დასავლეთ საქართველოს 

ჭარბტენიან რეგიონებში

6 MG-TG-18-568 ირაკლი ჩაგანავა
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

სინათლით აღძვრადი 

ორსხივთატეხის კვლევა 

კოვალენტური ბმებით 

ინტეგრირებულ ორგანულ 

ფოტოანიზოტროპულ 

მასალებში

7 MG-TG-18-1842 ელენე ჟურავლიოვა
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

ჰიპოთირეოზის და 

ციტრუსის ფლავონოიდის 

ნობილეტინის გავლენა 

ნერვული უჯრედების 

მიტოქონდრიულ 

ბიოენერგეტიკაზე და 

სასიგნალო გზებზე.

8 MG-TG-18-1797 ნინო ზავრადაშვილი
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

ბიოსამედიცინო 

დანიშნულების 

მრავალფუნქციური 

ქირალური 

პოლიკატიონების სინთეზი 

და კვლევა

9 MG-TG-18-538 ლელა მწარიაშვილი
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

რადონი ბუნებრივ წყლებში 

ქართლის არტეზიული 

აუზის ტერიტორიაზე 

(საქართველო)

10 MG-TG-18-1735 ნინო კუპატაძე
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

ნანოვერცხლის შემცველი 

ანტიბაქტერიული 

კომპოზიტები 

ბიოდეგრადირებადი 

პოლიმერების საფუძველზე

11 MG-TG-18-1734 კარენ მულკიჯანიანი
3. მედიცინისა და ჯანმრთელობის 

მეცნიერებანი

მცენარეული პოლიმერების 

ფარმაკოლოგიური 

პოტენციალი კუჭის 

წყლულის 

პრევენცია/მკურნალობისთვ

ის 

12 MG-TG-18-1703 ოლღა წურწუმია 2. ინჟინერია და ტექნოლოგიები

9% ქრომის შემცველი P92 

ფოლადის ზედაპირზე Al -ით 

მდიდარი დიფუზიური 

ფენის მიკროსტრუქტურისა 

და მაღალტემპერატურული 

თვისებების კვლევა

13 MG-TG-18-1335 მანონი კურტანიძე
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

ნატრიუმის ქოლატით 

მოდიფიცირებული 

შებრუნებული 

მიკროემულსიის 

სტრუქტურის შესწავლა

14 MG-TG-18-1404 მარიამ ბეციაშვილი 2. ინჟინერია და ტექნოლოგიები

გლუკოზინოლატების 

როლის კვლევა 

დაბინძურების სტრესის 

მიმართ მცენარის საპასუხო 

რეაქციაში 

15 MG-TG-18-537 მარინა გეგელაშვილი
3. მედიცინისა და ჯანმრთელობის 

მეცნიერებანი

ეკოლოგიური მიდგომა 

აუტიზმის მქონე პირების 

მართვაში (საქართველოს 

კონტექსტი) მოხსენება

16 MG-TG-18-1562 მარიამ ბერიაშვილი
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

მაზურკევიჩის ტიპის 

სიმრავლეების გამოყენება 

ფუნქციათა და სიმრავლეთა 

ზომადობის თვისებების 

შესწავლისას

17 MG-TG-18-1163 ია ფიფია
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

სამხრეთ კავკასიის, ევროპისა 

და 

ხმელთაშუაზღვისპირეთის 

ველური ვაზის (Vitis vinifera 

ქვესახ. sylvestris) 

პლასტიდური გენომიკა

18 MG-TG-18-1132 მარიამი მათიაშვილი 6. ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

გრამატიკული ელემენტების 

გრამატიკალიზაციის 

ლინგვისტური  ანალიზი 

ქართული ენის ეროვნულ 

კორპუსზე დაყრდნობით

19 MG-TG-18-1432 ალექსანდრე ცერცვაძე
3. მედიცინისა და ჯანმრთელობის 

მეცნიერებანი

„ისპანის სფაგნუმიანი 

ტორფიანი პელოიდის 

ფარმაკოტექნოლოგიური 

შეფასება’’

20 MG-TG-18-885 ბელა წიფურია 6. ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

სოციალისტური რეალიზმი 

მოდერნიზმის წინააღმდეგ, 

და რეალიზმი როგორც 

გამოსავალი ქართული 

ლიტერატურაში



21 MG-TG-18-1185 მარი გოგნიაშვილი
7. საქართველოს შემსწავლელი 

მეცნიერებანი

ქართული ენდემური 

პოლიპლოიდური 

ხორბლების სრული 

ქლოროპლასტური დნმ-ის 

ნუკლეოტიდური 

თანმიმდევრობა 

22 MG-TG-18-240 მანანა ტურიაშვილი 6. ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

რობერტ სტურუას ახალი 

სახე-ნიღბები და ადამიანის 

ჭეშმარიტი არსებობის რაობა 

(ჰუიჰნჰნმი და  იაჰუ სცენაზე 

და ცხოვრებაში)

23 MG-TG-18-1537 ირაკლი სხირტლაძე
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

გოდერძის ვულკანური 

ფორმაციის ვულკანო-

სტრატიგრაფიული 

ანალიზი: კალდერა 

საქართველო-თურქეთის 

სასაზღვრო ზოლში?

24 MG-TG-18-393 ხათუნა მარწყვიშვილი 5. სოციალური მეცნიერებანი

დევნილობა საკუთარ 

ქვეყანაში: პიროვნების, 

ოჯახისა და პატიების როლი 

პოსტტრავმული ზრდის 

პროცესში

25 MG-TG-18-1046 ნიკა ბოჭორიშვილი 2. ინჟინერია და ტექნოლოგიები

ჯავშანმანქანის ეკიპაჟზე 

ნაღმის აფეთქების 

ზემოქმედების შესწავლა 

ფიზიკური მოდელირებით

26 MG-TG-18-1328 ნინო შარაშენიძე 6. ჰუმანიტარული მეცნიერებანი „უნდა“ ფორმის მოდალური 

სემანტიკის განვითარება

27 MG-TG-18-1277 ხათუნა ჩარგაზია
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

დაბალი სიხშირის შიდა 

გრავიტაციული ტალღების 

პარამეტრიზაცია 

წანაცვლებით მართულ 

იონოსფეროში

28 MG-TG-18-388 თამარ ოთხმეზური
7. საქართველოს შემსწავლელი 

მეცნიერებანი

მოგზაური მწიგნობრები და 

ხელნაწერი წიგნები: შუა 

საუკუნეების ქართული 

ხელნაწერების მიმოქცევა 

ქრისტიანულ აღმოსავლეთსა 

და ბიზანტიაში

29 MG-TG-18-776 ვეფხვია გრიგალაშვილი
7. საქართველოს შემსწავლელი 

მეცნიერებანი

კარგი მმართველობის 

კრიტერიუმები 

საქართველოს თავდაცვის 

სექტორში: სტანდარტები და 

პრინციპები

30 MG-TG-18-314 რაულ თურმანიძე 2. ინჟინერია და ტექნოლოგიები

 დინამიკაში ცვალებადი 

გეომეტრიული 

პარამეტრების მქონე საჰაერო 

ხრახნების ახალი 

კონსტრუქციები და მათი 

გამოყენების ეფექტურობა 

ავიაციასა და ქარის 

ენერგეტიკაში

31 MG-TG-18-701 ნათელა დვალიშვილი
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

მყარი საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების ზოგიერთი 

ფრაქციის დახარისხების ეკო-

ეფექტურობის შეფასება 

საქართველოს მაგალითზე

32 MG-TG-18-966 მარიამ ჭიღლაძე
3. მედიცინისა და ჯანმრთელობის 

მეცნიერებანი

მემანტინის ქრონიკული 

ზემოქმედების ეფექტები 

ოკადაიკის მჟავით 

გამოწვეულ  სივრცით 

ხანმოკლე მეხსიერების 

დეფიციტზე  

33 MG-TG-18-664 შორენა ქურდაძე 5. სოციალური მეცნიერებანი

მულტინაციონალური 

კომპანიების გავლენა 

ადგილობრივი ეკონომიკის 

დარგობრივ განვითარებაზე

34 MG-TG-18-732 იმედა რუბაშვილი
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

ფარმაცევტულ 

ტექნოლოგიურ 

დანადგარებზე აქტიური 

ფარმაცევტული 

ინგრედიენტის - 

ალპრაზოლამის ნარჩენების 

სინჯის აღებისა და 

რაოდენობრივი განსაზღვრის 

სითხური 

ქრომატოგრაფული 

მეთოდების შემუშავება და 

ვალიდაცია

35 MG-TG-18-635 ცოტნე ჟღენტი 5. სოციალური მეცნიერებანი

ინსტიტუტები და 

ეკონომიკური განვითარების 

პროცესი საქართველოში - 

პოსტ ტრანსფორმაციული 

ეკონომიკების 

მახასიათებლების შედარება 



36 MG-TG-18-070 მიხეილ ჩიხრაძე 2. ინჟინერია და ტექნოლოგიები

წყლის ნისლის 

სისქის/სიგანის გავლენა 

აფეთქების დარტყმითი 

ტალის ჩახშობაზე

37 MG-TG-18-726 ივეტა მეგრელიშვილი 4. აგრარული მეცნიერებანი

ვაზის ვირუსული 

დაავადებების კვლევა  

ქართლის რეგიონში

38 MG-TG-18-578 სალომე გოგოლაძე
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

ვაკიჯვრის სიენიტური 

პლუტონის პეტროლოგია და 

ცირკონების ურან-ტყვიის 

მეთოდით დათარიღება, 

მცირე კავკასიონი, 

საქართველო

39 MG-TG-18-230 არჩილ ალადაშვილი
3. მედიცინისა და ჯანმრთელობის 

მეცნიერებანი

კუჭის კიბოს HIPEC-ით 

მკურნალობის დროს IL-17, 

TGF-β, IL-22, VEGF, IL-10 და IFN - 

ის პროგნოზული 

ღირებულება

40 MG-TG-18-258 ბიძინა კაპანაძე
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

ფერმის პირველი და მეორე 

ტიპის პროცესები 

ლაცეტიდებში

41 MG-TG-18-064 ბესარიონ ფარცვანია
3. მედიცინისა და ჯანმრთელობის 

მეცნიერებანი

პროსტატის კიბოს 

ვიზუალიზაციის 

შესაძლებლობა

42 MG-TG-18-076 მარიამ მანჯიკაშვილი
1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი

დირიხლეს  სასაზღვრო 

ამოცანა არაწრფივი 

ჩვეულებრივი 

დიფერენციალური 

განტოლებისათვის 

რეზონანსულ შემთხვევაში

43 MG-TG-18-126 ვახტანგ ბარბაქაძე
3. მედიცინისა და ჯანმრთელობის 

მეცნიერებანი

სამკურნალო მცენარეების 

კოფეინის მჟავას 

წარმოებულის პოლიეთერი, 

მისი სინთეზური მონომერი, 

სინთეზური  ანალოგის 

მეთილირებული 

წარმოებული და მათი 

შედარებითი სიმსივნის 

საწინააღმდეგო ეფექტურობა

44 MG-TG-18-037 თამარ მახარობლიძე
7. საქართველოს შემსწავლელი 

მეცნიერებანი

მოდალობა ქართულ ჟესტურ 

ენაში


