
N #IDNumber
ღონისძიების 

ტიპი წამყვანი ორგანიზაცია #პროექტის სათაური
ქულებ
ის ჯამი

1

MG-ISE-22-314 კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

ინსულტის მსოფლიო ორგანიზაციის მე-8 
რეგიონული კონფერენცია "თბილისი 
2022: ინსულტის პრევენცია, 
დიაგნოსტიკა და მკურნალობა” 26

2

MG-ISE-22-108 კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
1-ლი საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია "ტრანსლაციური და 
კლინიკური მედიცინა" 26

3

MG-ISE-22-
1606 კონფერენცია

გ. ელიავას სახელობის 
ბაქტერიოფაგიის, 
მიკრობიოლოგიისა და 
ვირუსოლოგიის 
ინსტიტუტი

საერთაშორისო კონფერენცია მიკრობთა 
ვირუსები-2023 (International Conference 
Viruses of Microbes – IVOM-2023) 25

4

MG-ISE-22-170 კონფერენცია

კომპარატივისტული 
ლიტერატურის 
ქართული ასოციაცია

შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო 
კონგრესი 25

5

MG-ISE-22-414 კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

კავკასიის აღქმა მითებსა და 
ლიტერატურაში ანტიკურობიდან 
თანამედროვეობამდე 25

6

MG-ISE-22-125 კონფერენცია

საქართველოს 
ფოტოდერმატოლოგიი
სა და კანის კიბოს 
ასოციაცია

„მესამე საერთაშორისო ტრანსკავკასიური 
კონგრესი დერმატოლოგიასა და 
ესთეტიკურ მედიცინაში (ITC2022)” 24

7

MG-ISE-22-107 კონფერენცია
ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

ფრანგულენოვანი ლიტერატურები 
მრავალფეროვნების გამოხატვის 
სამსახურში 24

8

MG-ISE-22-333 კონფერენცია

ავლიპ ზურაბაშვილის 
სახელობის 
საქართველოს 
ფსიქიატრთა 
საზოგადოება

მსოფლიო ფსიქიატრთა ასოციაციის 
თემატური კონგრესი "ფსიქიკურ 
აშლილობათა მკურნალობა და მართვა 
პოსტკოვიდურ ეპოქაში" 24

9

MG-ISE-22-
1808 კონფერენცია

საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

XI საერთაშორისო 
სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია 
,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, 
არქიტექტურისა და მშენებლობის 
თანამედროვე პრობლემები“ მიძღვნილი 
საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის დაარსებიდან 100 წლის 
იუბილესადმი 23

"მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის მეორე ლოტი"
რანჟირებული სია კონფერენციებისთვის



10

MG-ISE-22-143 კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

41-ე საერთაშორისო სიმპოზიუმი 
"ფიზიკა ურთიერთქმედებებში" 23

11

MG-ISE-22-
1846 კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

ახალგაზრდა მეცნიერთა IV 
საერთაშორისო სიმპოზიუმის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში /IV 
International Symposium of Young Scholars in 
the Humanities 23

12

MG-ISE-22-106 კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

მესხი განმანათლებლებისადმი 
მიძღვნილი ახალგაზრდა არქეოლოგთა 
ვარძიის მე-13 საერთაშორისო 
კონფერენცია 23

13

MG-ISE-22-252 კონფერენცია

საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის 
მეცნიერებათა 
აკადემია

სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია და 
ტექნოლოგიები ევროპაში და 
პერსპექტივები/AGRICULTURAL 
MECHANIZATION AND TECHNOLOGY IN 
EUROPE AND PERSPECTIVES 23

14

MG-ISE-22-187 კონფერენცია

საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
"სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია" 22

15

MG-ISE-22-191 კონფერენცია
რეოლოგთა 
საზოადოება

საერთაშორისო მულტიდისციპლინური 
ღონისძიება BIOMED2023 22

16

MG-ISE-22-290 კონფერენცია

კავკასიის 
სოციო(ეთნო)ლინგვის
ტური ასოციაცია

საქართველო და თურქეთი: 
რეგიონთშორისი ურთიერთობები - 
მეცნიერული და კულტურული კვლევის 
პერსპექტივები 21

17
MG-ISE-22-
1519 კონფერენცია

შპს სასწავლო 
უნივერსიტეტი 
გეომედი პერსონალიზირებული მედიცინა 21

18

MG-ISE-22-124 კონფერენცია

შპს. დავით 
ტვილდიანის 
სამედიცინო 
უნივერსიტეტი

პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი 
კოგნიტიურ დარღვევებზე აღმოსალეთ 
ევროპაში 21

19

MG-ISE-22-275 კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

მეორე ენის სწავლა/სწავლება 
მულტილინგვური განათლების 
კონტექსტში 20

20

MG-ISE-22-146 კონფერენცია

საქართველოს 
აგრარული 
უნივერსიტეტი

ფარიან მწერთა შესწავლის XVI 
საერთაშორისო სიმპოზიუმი 20

21

MG-ISE-22-121 კონფერენცია

საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

ეკოლოგიური პრობლემები 
საქართველოში 20



22

MG-ISE-22-497 კონფერენცია

მართვისა და 
მენეჯმენტის 
საერთაშორისო 
სასწავლო 
უნივერსიტეტი 
ალტერბრიჯი

კორუფციის პრევენციის მექანიზმები: 
მედიის როლი და საჯარო მოხელეთა 
პროფესიული განვითარება 20



N #IDNumber ღონისძიების ტიპი წამყვანი ორგანიზაცია #პროექტის სათაური ქულების 
ჯამი

1
MG-ISE-22-103 სეზონური სკოლა

კავკასიის  
უნივერსიტეტი კიბერ უსაფრთხოების და 5G-ს ლიგა 26

2

MG-ISE-22-1490 სეზონური სკოლა

კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი

მევენახეობა-მეღვინეობის ზამთრის სკოლა - 
მეცნიერების ევოლუცია 23

3

MG-ISE-22-279 სეზონური სკოლა

ბიზნესისა და 
ტექნოლოგიების 
უნივერსიტეტი

სეზონური სკოლა - თანამედროვე გამოწვევები 
ეკონომიკაში: მსოფლიო ეკონომიკის ციფრული 
და ცირკულარული ტრანსფორმაცია 23

4

MG-ISE-22-2016 სეზონური სკოლა

საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

თბილისის მეორე საერთაშორისო სკოლა 
„ლოგიკა, ენა, ხელოვნური ინტელექტი“ 22

5

MG-ISE-22-626 სეზონური სკოლა

სსიპ- ბათუმის შოთა 
რუსთაველის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

დიგიტალური ჰუმანიტარიის ბათუმის XI 
საერთაშორისო სკოლა: აჭარის 
ლინგვოკულტუროლოგიური პორტრეტი 
(სხალთის ხეობა) 22

6

MG-ISE-22-590 სეზონური სკოლა

საქართველოს 
საპატრიარქოს წმიდა 
ანდრია 
პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული 
უნივერსიტეტი მონაცემთა ვიზუალიზაცია 20

7

MG-ISE-22-371 სეზონური სკოლა
საქართველოს 
უნივერსიტეტი

ჰიგიენის როლი მოზარდის დამოუკიდებელი 
ცხოვრებისთვის მოსამზადებლად 20

"მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის მეორე ლოტი"
რანჟირებული სია სეზონური სკოლებისათვის



N #IDNumber ღონისძიების ტიპი
წამყვანი 

ორგანიზაცია
#პროექტის სათაური

ქულების 
ჯამი

1

MG-ISE-22-118
კომბინირებული 
ღონისძიება

ილიას 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

მე-5 საერთაშორისო სიმპოზიუმი და სკოლა 
"თავის ტვინი და ნეიროპლასტიურობა: 
სტრუქტურული და მოლეკულური ასპექტები" 26

2

MG-ISE-22-330
კომბინირებული 
ღონისძიება

ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

საერთაშორისო სკოლა და კონფერენცია 
ფუნქციურ მასალებზე თანამედროვე 
ტექნოლოგიებში 24

3

MG-ISE-22-368
კომბინირებული 
ღონისძიება

საქართველოს 
არელოგოლოგიისა 
და კლინიკური 
იმუნოლოგიის 
ასოციაცია

საერთაშორისო სკოლა–კონფერენციის 
„ალერგიის, ასთმისა და იმუნოლოგიის XI 
ეროვნული კონგრესი“;  „I  საერთაშორისო 
კონგრესი „კორონავირუსული ინფექცია (COVID-
19), პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და 
რეაბილიტაცია“; „მოლეკულური 
ალერგოლოგია და ვაქცინაცია“ ორგანიზება. 24

4

MG-ISE-22-410
კომბინირებული 
ღონისძიება

თბილისის 
სახელმწიფო 
სამედიცინო 
უნივერსიტეტი

ადამიანის გენომი და ჯანმრთელობა - მესამე 
საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოში, 
პერსონალიზებული მედიცინა  გენომიკის 
ეპოქაში 23

5

MG-ISE-22-759
კომბინირებული 
ღონისძიება

ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და სეზონური 
სკოლა: "მეცნიერება, განათლება, ინოვაციები და 
ქიმიური ტექნოლოგიები  - იდეიდან 
დანერგვამდე. 2023“ მიძღვნილი რ. აგლაძის 
სახელობის არაორგანული ქიმიისა და 
ელექტროქიმიის ინსტიტუტის დაარსების 65 
წლისადმი 23

6

MG-ISE-22-346
კომბინირებული 
ღონისძიება

ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

საერთაშორისო სკოლა და კონფერენცია 
„ფუნდამენტური ფიზიკის უახლესი მიღწევები” 23

7

MG-ISE-22-603
კომბინირებული 
ღონისძიება

კორნელი 
კეკელიძის 
სახელობის 
საქართველოს 
ხელნაწერთა 
ეროვნული ცენტრი

VII საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა 
„ქართული ხელნაწერი“ და სამეცნიერო 
კონფერენცია „ქართული ხელნაწერი - 
საქართველო და აღმოსავლური სამყარო შუა 
საუკუნეებში“ 23

8

MG-ISE-22-243
კომბინირებული 
ღონისძიება

ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი კომპიუტერული ლოგიკის შემოდგომის სამიტი 22

9

MG-ISE-22-189
კომბინირებული 
ღონისძიება

საქართველოს 
საპატრიარქოს 
წმიდა ანდრია 
პირველწოდებული
ს სახელობის 
ქართული 
უნივერსიტეტი

ევროპული გარემოს დაცვის სამართალი და 
ქართული კანონმდებლობის ევროპეიზაცია 22

"მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის მეორე ლოტი"
რანჟირებული სია კომბინირებული ღონისძიებებისათვის



10

MG-ISE-22-1274
კომბინირებული 
ღონისძიება

საქართველოს 
ტელემედიცინის 
და 
ტელერადიოლოგიი
ს ასოციაცია

ულტრაბერითი კვლევების  განვითარებადი 
როლი თანამედროვე მედიცინაში 21

11

MG-ISE-22-1365
კომბინირებული 
ღონისძიება

აკადემიკოს ლევან 
ალექსიძის 
სახელობის ფონდი

ადამიანის უფლებები შეიარაღებულ 
კონფლიქტებში: საერთაშორისო 
მართლმსაჯულება, როგორც უკრაინასა და 
საქართველოში კონფლიქტების დროს 
უფლებათა დარღვევებზე რეაგირების 
საშუალება 21
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