
2022 წლის  ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით 

დაფინანსების კონკურსის გამარჯვებული პროექტები 

 

N პროექტის 

შიფრი 

პროექტის სახელწოდება მასპინძელი დაწესებულება საბოლოო 

ქულა 

1 YS-22-

1400 

ქართული ფოლკლორული 

მუსიკის თანამედროვე 

სოციალურ-კულტურული 

ტრანსფორმაცია 

სსიპ - თბილისის ვანო 

სარაჯიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო კონსერვატორია 

27 

2 YS-22-814 პირველადი ჯანდაცვის 

სექტორის მომზადება 

მარიხუანას მოხმარების 

მხრივ არსებული 

სამედიცინ ოპრაქტიკის 

გასაუმჯობესებლად 

შპს. დავით ტვილდიანის 

სამედიცინო უნივერსიტეტი 

27 

3 YS-22-171 კავკასიონის მცირე 

გამყინვარების პერიოდის 

გამყინვარება-კლიმატის 

რეკონსტრუქცია  

სსიპ - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

26 

4 YS-22-209 ფაზლი ბეგ ხუზანი 

ესფაჰანის “შაჰ აბასის 

მმართველობის ქრონიკა” - 

ახალი წყარო მე-17 ს-ის 

პირველი ნახევრის  

საქართველოსა და 

საქართველო-ირანის 

ურთიერთობების  

ისტორიის შესწავლისთვის 

(გამოკვლევა, თარგმანი, 

კომენტარები) 

სსიპ - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

25 

5 YS-22-753 ბარბარე და ნინო 

ყიფიანების საარქივო 

მემკვიდრეობა – 

ტექსტოლოგიური და 

ისტორიულ-კულტურული 

კვლევები 

სსიპ - კორნელი კეკელიძის 

სახელობის საქართველოს 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი 

25 

6 YS-22-

1062 

სეტყვიანობის კვლევა 

საქართველოს 

ტერიტორიაზე 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

25 



7 YS-22-

3254 

მედიალური სეპტუმის 

ელექტრული 

სტიმულაციის ეფექტების 

შესწავლა მეხსიერების 

ფუნქციაზე და ჰიპოკამპის 

მორფოლოგიასა და 

ნეიროქიმიაზე D-

გალაქტოზას 

ზემოქმედებით გამოწვეულ 

დაბერების ვირთაგვას 

მოდელზე 

სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის 

ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი 

25 

8 YS-22-415 აღმოსავლეთ 

საქართველოს დაბლობის 

ჭალის ტყის 

ლანდშაფტების  მსხვილ 

მასშტაბიანი 

რუკათშედგენა და 

შეფასება 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

25 

9 YS-22-565 ციფრული ნდობის 

ფორმირება საზიარო 

ეკონომიკაში - 

ტრანსფორმაცია ციფრული 

ეკონომიკისკენ 

(საქართველოს 

მაგალითზე) 

შპს(უსდ) - ბიზნესისა და 

ტექნოლოგიების 

უნივერსიტეტი 

25 

10 YS-22-

1443 

მაღალსიჩქარიანი 

ელექტრონული 

მოწყობილობებისა და 

კომპონენტების 

ელექტრული 

მახასიათებლების 

აღდგენის თანამედროვე 

მეთოდების გაუმჯობესება 

შპს(უსდ) - ალტე 

უნივერსიტეტი 

25 

11 YS-22-221 ძვირფასი ლითონების 

მაღალხარისხიანი 

კონცენტრატის  მიღება 

გამდიდრების 

ფლოტაციური მეთოდით 

სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის 

სამთო ინსტიტუტი 

25 

12 YS-22-219 დურუჯისპირა სატაძრო 

კომპლექსის სამარხი, 

მემორიალური და 

რელიქვიური ძეგლების 

კვლევა სოციალურ, 

სსიპ - საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმი 

24 



რელიგიურ და 

კულტურულ კონტექსტში 

13 YS-22-407 მასიური კორონული 

წვიმის შედეგად 

გამოწვეული კორონული 

მასის ამოფრქვევა 

სსიპ - საქართველოს ევგენი 

ხარაძის ეროვნული 

ასტროფიზიკური 

ობსერვატორია 

24 

14 YS-22-

1975 

საქართველოს სავაჭრო-

ეკონომიკური 

ურთიერთობები XIII-XV 

სს. 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

24 

15 YS-22-

1085 

გენდერული მიკერძოება 

სასამართლოში 

სსიპ - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

24 

16 YS-22-348 ქართული პოლიტიკური 

ზეპირმეტყველების 

ლინგვოპოლიტოლოგიური 

ანალიზი გენდერულ 

ჭრილში 

სსიპ - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

24 

17 YS-22-953 „სვანური ზღაპრების 

ქართულ-ინგლისური 

თარგმანები“ 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

24 

18 YS-22-548 მცირე და საშუალო ბიზნეს 

სუბიექტების კრიზისი და 

მისი პრევენცია პოსტ-

პანდემიურ პერიოდში 

საქართველოში 

სსიპ - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

24 

19 YS-22-245 საქართველოს ბაქნური 

კარსტის ფოტოგრამმეტრია 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

24 

20 YS-22-

1663 

ქიმიოთერაპიით 

ინდუცირებული, 

ტკივილთან ასოცირებული 

ნეიროპათიისშეფასება და 

პრევენცია ონკოლოგიურ 

პაციენტებში:სად ვართ 

ახლა და სად შეგვიძლია 

მივიდეთ? 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

24 



21 YS-22-175 BN და TiN ნანოჩანართების 

ზეგავლენა 

Y(LRE)Ba2Cu3Oy (LRE=Sm 

და Eu) მტზ-ის 

მიკროსტრუქტურასა და 

ზეგამტარ თვისებებზე 

სსიპ - საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი 

24 

22 YS-22-

2100 

ანტიბიოტიკებისა და 

ფაგების სინერგიზმის და 

ანტაგონიზმის შესწავლა 

Klebsiella-ს გვარის 

წარმომადგენლებზე 

სსიპ - გ. ელიავას სახელობის 

ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიისა და 

ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი 

24 

23 YS-22-

3231 

მსხვილუჯრედოვანი 

ბაზალური ბირთვის 

ელექტრული 

სტიმულაციის ეფექტების 

შესწავლა აუტიზმისთვის 

დამახასიათებელ ქცევასა 

და პრეფრონტალური 

ქერქის მორფოლოგიასა და 

ნეიროქიმიაზე ვალპროის 

მჟავას ზემოქმედებით 

გამოწვეულ აუტიზმის 

ვირთაგვას მოდელზე 

სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის 

ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი 

24 

24 YS-22-385 ენგურის კაშხლის 

დეფორმაციის 

მონიტორინგი - 

სატელიტური, 

გეოდეზიური და 

დისტანციური 

ზონდირების მეთოდებით 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

24 

25 YS-22-511 გაბრიელ მცირის კრებულ 

„ოქროს წყაროს“  

აკადემიური გამოცემა 

ა(ა)იპ - ტექსტოლოგიის, 

გამოცემათმცოდნეობისა და 

ციფრული ჰუმანიტარიის 

ასოციაცია 

24 

26 YS-22-

2666 

ბიოლოგიურ 

ინსტრუმენტებზე 

დაფუძნებული ჩამდინარე 

წყლების გამწმენდი 

ტექნოლოგიური ხაზის 

შექმნა 

ა(ა)იპ - საქართველოს 

აგრარული უნივერსიტეტი 

24 

27 YS-22-426 საქართველოში 

გლობალური ცხოველთა 

სამართლის სწავლებისა და 

კვლევის მხარდაჭერა 

ა(ა)იპ - აკადემიკოს ლევან 

ალექსიძის სახელობის ფონდი 

24 



28 YS-22-826 თბილისის არეალში 

სატელიტური რადარით და 

სიმულაციური მოდელით 

მეწყრული პროცესის 

აღმოჩენა და 

გადაადგილების 

დინამიკის მოდელირება 

სსიპ - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

23 

29 YS-22-268 ზღვასა და ხმელეთს 

შორის: ქართველი 

მეზღვაურების 

სამსახურეობრივი და 

ოჯახური ცხოვრება 

სსიპ - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

23 

30 YS-22-998 ფარული სამყაროს 

ტესტირება 

კოსმოლოგიური 

დაკვირვებებით 

სსიპ - საქართველოს ევგენი 

ხარაძის ეროვნული 

ასტროფიზიკური 

ობსერვატორია 

22 

31 YS-22-

2184 

ახალი ადსორბენტის 

ქართული ბენტონიტური 

თიხა „ასკანგელი“-ს 

გამოყენება კალმახის 

კვებაში 

ა(ა)იპ - საქართველოს 

აგრარული უნივერსიტეტი 

21 

32 YS-22-679 ვალი ფეოდალური ეპოქის 

საქართველოში 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

21 

33 YS-22-

2294 

ეროვნული სტრატეგიების 

განვითარება ფასიანი 

ქაღალდების ბაზრის 

რეგულირებისა და 

ინვესტორთა დასაცავად - 

გამოწვევები და 

რეკომენდაციები 

სსიპ - ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

21 

 


