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აკადემიურიაკადემიური პერსონალისპერსონალის სამეცნიეროსამეცნიერო აქტივობააქტივობა

ფაკულტეტი სულ აკ. 
პერსონალი

კითხვარი
მოგვაწოდა

ზუსტზუსტ დადა საბუნებისმეტყველოსაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათამეცნიერებათა 150150 133133ზუსტზუსტ დადა საბუნებისმეტყველოსაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათამეცნიერებათა 150150 133133
მათემატიკის მიმართულება 34 31
ინფორმატიკის მიმართულება 30 27
ფიზიკის მიმართულება 22 18
ქიმიის მიმართულება 17 16
ბიოლოგიის მიმართულება 24 18
გეოგრაფიის მიმართულება 16 16
გეოლოგიის მიმართულება 7 7გეოლოგიის მიმართულება 7 7

მედიცინისმედიცინის 8080 7171
ჰუმანიტარულიჰუმანიტარული 187187 186186
იურიდიულიიურიდიული 6464 3333
ეკონომიკისეკონომიკის 135135 8585
სოციალსოციალ––პოლიტიკურპოლიტიკურ მეცნიერებათამეცნიერებათა 9191 8787



ზუსტზუსტ დადა საბუნებისმეტყველოსაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათამეცნიერებათა ფაკულტეტიფაკულტეტი
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ზუსტზუსტ დადა საბუნებისმეტყველოსაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათამეცნიერებათა ფაკულტეტიფაკულტეტი

მათემატიკისმათემატიკის მიმართულებამიმართულება
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პუბლიკაციაპუბლიკაცია სახელმძღვანელოსახელმძღვანელო, , მონოგრაფიამონოგრაფია

მოხსენებამოხსენება კონფერენციაზეკონფერენციაზე მოქმედიმოქმედი გრანტებიგრანტები

წარ ნწარ ნ რანტ ბრანტ ბ ნ სძ ბ ბნ სძ ბ ბწარდგენილიწარდგენილი გრანტებიგრანტები ღონისძიებებიღონისძიებები



ზუსტზუსტ დადა საბუნებისმეტყველოსაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათამეცნიერებათა ფაკულტეტიფაკულტეტი

ინფორმატიკისინფორმატიკის მიმართულებამიმართულება
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პუბლიკაციაპუბლიკაცია სახელმძღვანელოსახელმძღვანელო, , მონოგრაფიამონოგრაფია

მოხსენებამოხსენება კონფერენციაზეკონფერენციაზე მოქმედიმოქმედი გრანტებიგრანტები

წარდგენილიწარდგენილი გრანტებიგრანტები ღონისძიებებიღონისძიებები



ზუსტზუსტ დადა საბუნებისმეტყველოსაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათამეცნიერებათა ფაკულტეტიფაკულტეტი

ფიზიკისფიზიკის მიმართულებამიმართულება
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პუბლიკაციაპუბლიკაცია სახელმძღვანელოსახელმძღვანელო, , მონოგრაფიამონოგრაფია

მოხსენებამოხსენება კონფერენციაზეკონფერენციაზე მოქმედიმოქმედი გრანტებიგრანტები

წარდგენილიწარდგენილი გრანტებიგრანტები ღონისძიებებიღონისძიებები



ზუსტზუსტ დადა საბუნებისმეტყველოსაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათამეცნიერებათა ფაკულტეტიფაკულტეტი

ქიმიისქიმიის მიმართულებამიმართულება
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პუბლიკაციაპუბლიკაცია სახელმძღვანელოსახელმძღვანელო, , მონოგრაფიამონოგრაფია

მოხსენებამოხსენება კონფერენციაზეკონფერენციაზე მოქმედიმოქმედი გრანტებიგრანტები

წარდგენილიწარდგენილი გრანტებიგრანტები ღონისძიებებიღონისძიებები



ზუსტზუსტ დადა საბუნებისმეტყველოსაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათამეცნიერებათა ფაკულტეტიფაკულტეტი

ბიოლოგიისბიოლოგიის მიმართულებამიმართულება
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პუბლიკაციაპუბლიკაცია სახელმძღვანელოსახელმძღვანელო, , მონოგრაფიამონოგრაფია

მოხსენებამოხსენება კონფერენციაზეკონფერენციაზე მოქმედიმოქმედი გრანტებიგრანტები

წარდგენილიწარდგენილი გრანტებიგრანტები ღონისძიებებიღონისძიებები



ზუსტზუსტ დადა საბუნებისმეტყველოსაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათამეცნიერებათა ფაკულტეტიფაკულტეტი

გეოგრაფიისგეოგრაფიის მიმართულებამიმართულება
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პუბლიკაციაპუბლიკაცია სახელმძღვანელოსახელმძღვანელო, , მონოგრაფიამონოგრაფია

მოხსენებამოხსენება კონფერენციაზეკონფერენციაზე მოქმედიმოქმედი გრანტებიგრანტები

წარდგენილიწარდგენილი გრანტებიგრანტები ღონისძიებებიღონისძიებებიწარდგენილიწარდგენილი გრანტებიგრანტები ღონისძიებებიღონისძიებები



ზუსტზუსტ დადა საბუნებისმეტყველოსაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათამეცნიერებათა ფაკულტეტიფაკულტეტი

გეოლოგიისგეოლოგიის მიმართულებამიმართულება
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პუბლიკაციაპუბლიკაცია სახელმძღვანელოსახელმძღვანელო, , მონოგრაფიამონოგრაფია

მოხსენებამოხსენება კონფერენციაზეკონფერენციაზე მოქმედიმოქმედი გრანტებიგრანტები

წარდგენილიწარდგენილი გრანტებიგრანტები ღონისძიებებიღონისძიებები
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ჰუმანიტარულიჰუმანიტარული ფაკულტეტიფაკულტეტი

478478

391391391391

118118
138138 136136

33



იურიდიულიიურიდიული ფაკულტეტიფაკულტეტი
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ეკონომიკისეკონომიკის ფაკულტეტიფაკულტეტი
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სოციალსოციალ––პოლიტიკურპოლიტიკურ მეცნიერებათამეცნიერებათა ფაკულტეტიფაკულტეტი
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აკადემიურიაკადემიური პერსონალისპერსონალის hh--ინდექსიინდექსი

ფაკულტეტიფაკულტეტი / / 
მიმართულებამიმართულება ≤ 2≤ 2 (2 (2 -- 5)5) ≥ 5≥ 5

ზზ././სს. . მეცნმეცნ. . ფაკფაკ--ტიტი / / 
მათემატიკამათემატიკა 14 0 0

ზზ././სს. . მეცნმეცნ. . ფაკფაკ--ტიტი / / 44 22 00ინფორმატიკაინფორმატიკა 44 22 00

ზზ././სს. . მეცნმეცნ. . ფაკფაკ--ტიტი / / 
ფიზიკაფიზიკა 88 66 33

ზზ././სს. . მეცნმეცნ. . ფაკფაკ--ტიტი / / 
ქიმიაქიმია 77 22 22

ზზ././სს. . მეცნმეცნ. . ფაკფაკ--ტიტი / / 66 22 22ბიოლოგიაბიოლოგია 66 22 22

ზზ././სს. . მეცნმეცნ. . ფაკფაკ--ტიტი / / 
გეოგრაფიაგეოგრაფია 00 11 00

ზზ././სს. . მეცნმეცნ. . ფაკფაკ--ტიტი / / 
გეოლოგიაგეოლოგია 00 11 00

მედიცინისმედიცინის ფაკფაკ ტიტი 1515 11 44მედიცინისმედიცინის ფაკფაკ--ტიტი 1515 11 44



საგრანტოსაგრანტო მონაცემებიმონაცემები
20082008

სესფსესფ--ისის მონაცემებითმონაცემებით
შემოვიდაშემოვიდა განაცხადიგანაცხადი მოიხსნამოიხსნა კონკურსიდანკონკურსიდან

757757 141141
კონკურსშიკონკურსში მიიღომიიღო მონაწილეობამონაწილეობა დაფინანსდადაფინანსდა

616616 161161616616 161161
თსუთსუ--დანდან

წარდგენილიწარდგენილი იყოიყო
ა ნანს ბაა ნანს ბა მმდაფინანსებადაფინანსება მიიღომიიღო

125 (99+16+10)125 (99+16+10)
მოიხსნამოიხსნა

2727 (24+3+0)(24+3+0)( )( )
1313
რუსთაველისრუსთაველის ფონდისფონდის მონაცემებითმონაცემებით

შემოვიდაშემოვიდა განაცხადიგანაცხადი დაფინანსდადაფინანსდაშემოვიდაშემოვიდა განაცხადიგანაცხადი დაფინანსდადაფინანსდა

263263 4545
თსუთსუ--დანდან

3838 88



საგრანტოსაგრანტო მონაცემებიმონაცემები

2002007 7 წელსწელს თსუთსუ--დანდანწელწელ უუ დდ

წარდგენილიწარდგენილი იყოიყო დაფინანსებადაფინანსება მიიღომიიღო

142142 21+221+2

20020066 წ სწ ს სს ნნ2002006 6 წელსწელს თსუთსუ--დანდან

წარდგენილიწარდგენილი იყოიყო დაფინანსებადაფინანსება მიიღომიიღო

180180 2222



რუსთაველისრუსთაველის ფონდისფონდის მიერმიერ თსუთსუ--დანდან
დაფინანსებულიდაფინანსებული პროექტებისპროექტების საერთოსაერთო 791 474791 474 ლარილარიდაფინანსებულიდაფინანსებული პროექტებისპროექტების საერთოსაერთო
ბიუჯეტიაბიუჯეტია

791 474791 474 ლარილარი

ზედნადებიზედნადები შეადგენსშეადგენს საერთოსაერთო თანხისთანხის 66--7%7%

სესფსესფ--ისის მიერმიერ თსუთსუ--დანდან დაფინანსებულიდაფინანსებული
პროექტებისპროექტების საერთოსაერთო ბიუჯეტიაბიუჯეტია 3 064 705 3 064 705 ლარილარი

ზედნადებიზედნადები შეადგენსშეადგენს საერთოსაერთო თანხისთანხის 88--10%10%
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წარდგენილი განაცხადები დაფინანსებული პროექტები

163

142

35
23 22

2008 წელი 2007 წელი 2006 წელი



2008 2008 წელსწელს წარდგენილიწარდგენილი პროექტებისპროექტების განაწილებაგანაწილება
ფაკულტეტებისფაკულტეტების მიხედვითმიხედვით

109

26

2 4 6

16



20020088 წელსწელს დაფინანსებულიდაფინანსებული პროექტებისპროექტების განაწილებაგანაწილება
ფაკულტეტებისფაკულტეტების მიხედვითმიხედვით

26 (23+3)26 (23+3)

11

77

00 11 0011 00 11 00



2008 2008 წელსწელს წარდგენილიწარდგენილი დადა გამარჯვებულიგამარჯვებული
პროექტებისპროექტების განაწილებაგანაწილება

109109
წარდგენილი პროექტები გამარჯვებული პროექტები

26262626

1616

2626

66
22 44

2626

11
77

00 11 00



წარდგენილი პროექტების
პროცენტული განაწილება

გამარჯვებული პროექტების
პროცენტული განაწილება

4%4%1%1%2%2%

პროცენტული განაწილება

0%0%

3%3%
0%0%

პროცენტული განაწილება

16%16% 20%20%

0%0%

10%10%

3%3%

67%67%

74%74%

ზზ././სს. . მეცნმეცნ. . ფაკფაკ--ტიტი მედიცინისმედიცინის ფაკფაკ--ტიტი

ჰუმანიტარულიჰუმანიტარული ფაკფაკ--ტიტი სოცსოც..--პოლპოლ. . მეცნმეცნ. . ფაკფაკ--ტიტი

იურიდიულიიურიდიული ფაკფაკ--ტიტი ეკონომიკისეკონომიკის ფაკფაკ--ტიტი

ზზ././სს. . მეცნმეცნ. . ფაკფაკ--ტიტი მედიცინისმედიცინის ფაკფაკ--ტიტი

ჰუმანიტარულიჰუმანიტარული ფაკფაკ--ტიტი სოცსოც..--პოლპოლ. . მეცნმეცნ. . ფაკფაკ--ტიტი

იურიდიულიიურიდიული ფაკფაკ--ტიტი ეკონომიკისეკონომიკის ფაკფაკ--ტიტი



სესფსესფ--ისის მიერმიერ თსუთსუ--დანდან დაფინანსებულიდაფინანსებული პროექტებისპროექტების
განაწილებაგანაწილება სამეცნიეროსამეცნიერო მიმართულებებისმიმართულებების მიხედვითმიხედვით

1აგრარული მეცნიერებები

2საინჟინრო მეცნიერებები, მაღალტექნოლოგიური მასალები

2სამედიცინო მეცნიერებებ

10

3

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და გარემო

4

10

მათემატიკა, მექანიკა

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

4სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები

1საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ტელეკომუნიკაციები



დაფინანსებულიდაფინანსებული პროექტებისპროექტების განაწილებაგანაწილება
ფაკულტეტებისფაკულტეტების მიხედვითმიხედვით

26
30

2008 წ 2007 წ 2006 წ

18

1415

20

25 2008 წელი 2007 წელი 2006 წელი

7
4

14

6
5

10

15

1 0 1 00 0 1 00 0 1 1
0

5



რუსთაველისრუსთაველის ფონდშიფონდში
წარდგენილიწარდგენილი პროექტებისპროექტების ქულობრივიქულობრივი განაწილებაგანაწილება

სულსულ თსუთსუ--დანდანულულ უუ დდ

დაფინანსებულიდაფინანსებული 4545 88

დაუფინანსებელიდაუფინანსებელი, , 
მათმათ შორისშორის კარგიკარგი

(>80)(>80)
115115 1313

( 80)( 80)

საშუალოსაშუალო
[60[60--80]80] 8383 1313[[ ]]

დაბალიდაბალი
(<60)(<60) 2020 44

სულსულ შეტანილიშეტანილი
განაცხადიგანაცხადი 263263 3838



სესფსესფ--შიში წარდგენილიწარდგენილი პროექტებისპროექტების
ქულობრივიქულობრივი განაწილებაგანაწილება

საინფორმაციო
ტექნოლოგიები, სულსულ თსუთსუ--დანდანტექ ლ გ ე ,

ტელეკომუნიკაციები
ულულ უუ დდ

დაფინანსებულიდაფინანსებული 88 11

დაუფინანსებელიდაუფინანსებელი, , 
მათმათ შორისშორის კარგიკარგი

(>80)(>80)
1212 22

( 80)( 80)

საშუალოსაშუალო
[60[60--80]80] 1414 33[[ ]]

დაბალიდაბალი
(<60)(<60) 44 00

სულსულ შეტანილიშეტანილი
განაცხადიგანაცხადი 3838 66



სესფსესფ--შიში წარდგენილიწარდგენილი პროექტებისპროექტების
ქულობრივიქულობრივი განაწილებაგანაწილება

სიცოცხლის შემსწავლელი
მე ნიერებები სულსულ თსუთსუ--დანდანმეცნიერებები ულულ უუ დდ

დაფინანსებულიდაფინანსებული 1414 44

დაუფინანსებელიდაუფინანსებელი, , 
მათმათ შორისშორის კარგიკარგი

(>80)(>80)
2121 22

( 80)( 80)

საშუალოსაშუალო
[60[60--80]80] 1919 22[[ ]]

დაბალიდაბალი
(<60)(<60) 66 11

სულსულ შეტანილიშეტანილი
განაცხადიგანაცხადი 6060 99



სესფსესფ--შიში წარდგენილიწარდგენილი პროექტებისპროექტების
ქულობრივიქულობრივი განაწილებაგანაწილება

მათემატიკა, მექანიკა სულსულ თსუთსუ--დანდანე ტ კ , ექ კ ულულ უუ დდ

დაფინანსებულიდაფინანსებული 1717 44

დაუფინანსებელიდაუფინანსებელი, , 
მათმათ შორისშორის კარგიკარგი

(>80)(>80)
2121 1010

( 80)( 80)

საშუალოსაშუალო
[60[60--80]80] 66 44[[ ]]

დაბალიდაბალი
(<60)(<60) 11 00

სულსულ შეტანილიშეტანილი
განაცხადიგანაცხადი 4545 1818



სესფსესფ--შიში წარდგენილიწარდგენილი პროექტებისპროექტების
ქულობრივიქულობრივი განაწილებაგანაწილება

საბუნებისმეტყველო
მე ნიერებები სულსულ თსუთსუ--დანდანმეცნიერებები ულულ უუ დდ

დაფინანსებულიდაფინანსებული 2727 1010

დაუფინანსებელიდაუფინანსებელი, , 
მათმათ შორისშორის კარგიკარგი

(>80)(>80)
4040 1313

( 80)( 80)

საშუალოსაშუალო
[60[60--80]80] 1111 11[[ ]]

დაბალიდაბალი
(<60)(<60) 1111 22

სულსულ შეტანილიშეტანილი
განაცხადიგანაცხადი 8989 2626



სესფსესფ--შიში წარდგენილიწარდგენილი პროექტებისპროექტების
ქულობრივიქულობრივი განაწილებაგანაწილება

დედამიწისდედამიწის შემსწავლელიშემსწავლელი
მე ნიერებებიმე ნიერებები დადა გარემოგარემო სულსულ თსუთსუ--დანდანმეცნიერებებიმეცნიერებები დადა გარემოგარემო ულულ უუ დდ

დაფინანსებულიდაფინანსებული 2727 33

დაუფინანსებელიდაუფინანსებელი, , 
მათმათ შორისშორის კარგიკარგი

(>80)(>80)
4444 88

( 80)( 80)

საშუალოსაშუალო
[60[60--80]80] 1818 33[[ ]]

დაბალიდაბალი
(<60)(<60) 1212 22

სულსულ შეტანილიშეტანილი
განაცხადიგანაცხადი 101101 1616



სესფსესფ--შიში წარდგენილიწარდგენილი პროექტებისპროექტების
ქულობრივიქულობრივი განაწილებაგანაწილება

სამედიცინო მეცნიერებები სულსულ თსუთსუ--დანდანედ ც ეც ე ე ე ულულ უუ დდ

დაფინანსებულიდაფინანსებული 1818 22

დაუფინანსებელიდაუფინანსებელი, , 
მათმათ შორისშორის კარგიკარგი

(>80)(>80)
2929 55

( 80)( 80)

საშუალოსაშუალო
[60[60--80]80] 2121 1111[[ ]]

დაბალიდაბალი
(<60)(<60) 1414 11

სულსულ შეტანილიშეტანილი
განაცხადიგანაცხადი 8282 1919



სესფსესფ--შიში წარდგენილიწარდგენილი პროექტებისპროექტების
ქულობრივიქულობრივი განაწილებაგანაწილება

საინჟინრო მეცნიერებები, 
მაღალტექნოლოგიური სულსულ თსუთსუ--დანდანღ ლტექ ლ გ უ

მასალები
ულულ უუ დდ

დაფინანსებულიდაფინანსებული 2424 22

დაუფინანსებელიდაუფინანსებელი, , 
მათმათ შორისშორის კარგიკარგი

(>80)(>80)
3333 11

( 80)( 80)

საშუალოსაშუალო
[60[60--80]80] 3737 00[[ ]]

დაბალიდაბალი
(<60)(<60) 44 00

სულსულ შეტანილიშეტანილი
განაცხადიგანაცხადი 9898 33



სესფსესფ--შიში წარდგენილიწარდგენილი პროექტებისპროექტების
ქულობრივიქულობრივი განაწილებაგანაწილება

აგრარული მეცნიერებანი სულსულ თსუთსუ--დანდანგ ულ ეც ე ე ულულ უუ დდ

დაფინანსებულიდაფინანსებული 2626 11

დაუფინანსებელიდაუფინანსებელი, , 
მათმათ შორისშორის კარგიკარგი

(>80)(>80)
4646 00

( 80)( 80)

საშუალოსაშუალო
[60[60--80]80] 2727 00[[ ]]

დაბალიდაბალი
(<60)(<60) 44 00

სულსულ შეტანილიშეტანილი
განაცხადიგანაცხადი 103103 11



რუსთაველისრუსთაველის ფონდისფონდის მიერმიერ დაფინანსებულიდაფინანსებული პროექტებისპროექტების განაწილებაგანაწილება
ინსტიტუტებისინსტიტუტების მიხედვითმიხედვით

ივივ. . ჯავახიშვილისჯავახიშვილის სახსახ. . თბილისისთბილისის სახელმწიფოსახელმწიფოუნივერსიტეტიუნივერსიტეტი 88

არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 4

ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფოუნიევრსიტეტი 4ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფოუნიევრსიტეტი 4

შოთა რუსთაველის ქართულილიტერატურის ინსტიტუტი 3

საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 2

შოთა რუსთაველისთეატრისა და კინოს სახელმწიფოუნივერსიტეტი 2შოთა რუსთაველისთეატრისა და კინოს სახელმწიფოუნივერსიტეტი 2

არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2

გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 2

საზ ა ბა ა ტ რ მ მ რ ბა” 1,,საზოგადოება და კულტურული მემკვიდრეობა” 1

აკაკი წერეთლის სახელმწიფოუნივერსიტეტი 1

შოთა რუსთაველის სახელმწიფოუნივერსიტეტი 1

ახალქალაქის უსდ კოლეჯი 1ახალქალაქის უსდ კოლეჯი 1

თ. წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი 1

თბილისის ბოტანიკური ბაღი და ბოტანიკის ინსტიტუტი 1

ივ ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 1ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 1

კულტურულ მემკვიდრეობათა დაცვის კავშირი ,,ამქარი“ 1

ს. წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი 1

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 1საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 1

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 1

საქართველოსტექნიკური უნივერსიტეტი 1



ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2727
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 12

სესფსესფ--ისის მიერმიერ დაფინანსებულიდაფინანსებული პროექტებისპროექტების განაწილებაგანაწილება ინსტიტუტებისინსტიტუტების მიხედვითმიხედვით

ქ ველ ტექ კუ უ ვე ტეტ
ა. რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტი 6
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 6
ი. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი 6
კიბერნეტიკის ინსტიტუტი 6კ ე ეტ კ ტ ტუტ
ე. ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტი 5
ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნიევრსიტეტი 5

ა. თვალჭრელიძის სახელობის კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი (კმნი) 4
გ. წულუკიძის სახ. სამთო ინსტიტუტი 4გ. წულუკიძის სახ. სამთო ინსტიტუტი 4
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი 4
ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი 3
ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი 3
ი ქუთათელაძის სახ ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი 3ი. ქუთათელაძის სახ. ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი 3
რ. დვალის სახელობის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 3
ს. დურმიშიძის სახ. ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი 3
სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი 3
საქართველოს სახელმწიფო ზოოლოგიის ინსტიტუტი 3საქართველოს სახელმწიფო ზოოლოგიის ინსტიტუტი 3
საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი 3

ლ. ყანჩაველის სახ. მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 2
მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი 2
ქსპ რ მ ნტ ნ რ ს ს მ ნ რ ნტრ 2ექსპერიმენტული ნევროლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი 2
ი. ლომოურის სახ. მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 2
ნ. მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი 2

პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი 2
რ. აგლაძის სახ. არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 2
სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი 2
ფ. თავაძის სახ. მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 2



საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2
ჩაის, სუბტროპიკულ კულტურათა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება. 2
მ. რჩეულიშვილის მეცხოველეობის ბიოლოგიური საფუძვლების ინსტიტუტი 2
ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2
ინსტიტუტი ტექინფორმი 1

მ რ ბ ს ს ს მ რნ ბ ს მ ქ ნ ზ ს ქ რ ს ნს 1კ. ამირეჯიბის სოფლის მეურნეობის მექანიზაციისა და ელექტრიფიკაციის ინსტიტუტი 1
კ. ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი 1
კავშირი - "საქართველოს პათოლოგთა ასოციაცია XXI" 1
აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 1
არასამთავრობო ორგანიზაცია "ქალთა და ბავშვთა დაცვის კავშირი" 1არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა და ბავშვთა დაცვის კავშირი  1
ბათუმის ბოტანიკური ბაღი 1
მებაღეობა, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი 1
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 1
ეკოლოგიისა და სიცოცხლისუნერიანობის უსაფრთხოების მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია 1
ეკოლოგიური უსაფრთხოების საზოგადოება - რეგისტრირებული კავშირი 1
თბილისის ბოტანიკური ბაღი და ბოტანიკის ინსტიტუტი 1
ა.ნათიშვილის სახ. ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი 1
ა.ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტი 1
სასოფლო სამეურნეო კულტურების მავნებლებთან ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდების სამეცნიერო ცენტრი 1
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 1
საქართველოს საინჟინრო აკადემია 1
საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი 1
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ცენტრი "დელტა" 1სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ცენტრი დელტა 1
სეისმური მონიტორინგის ცენტრი 1
სოფლის მეურნეობის ბიოტექნოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი 1
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია- IAD 1
ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი 1ქუ ეც ე ცე ტ
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1



რუსთაველისრუსთაველის ფონდისფონდის მიერმიერ გამოცხადებულიგამოცხადებული
თემატურითემატური კონკურსიკონკურსი ილიაილია დადა გლობალიზაციაგლობალიზაცია““თემატურითემატური კონკურსიკონკურსი „„ილიაილია დადა გლობალიზაციაგლობალიზაცია““

წარდგენილიწარდგენილი იყოიყო დაფინანსებადაფინანსება მიიღომიიღოწ დგე ლწ დგე ლ ყყ დ ფ ედ ფ ე ღღ

2121 33
თსუთსუ--დანდან

33 11

20082008 წ სწ ს ს ნ რ ნს ნ რ ნ რ ნ ბ სრ ნ ბ ს ნ რსნ რს2008 2008 წლისწლის საკონფერენციოსაკონფერენციო გრანტებისგრანტების კონკურსიკონკურსი

წარდგენილიწარდგენილი იყოიყო დაფინანსებადაფინანსება მიიღომიიღოწარდგენილიწარდგენილი იყოიყო დაფინანსებადაფინანსება მიიღომიიღო
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თსუთსუ--დანდან
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შოთაშოთა რუსთაველისრუსთაველის სახელობისსახელობის სტიპენდიასტიპენდია

20082008 წელსწელსწელწელ

წარდგენილიწარდგენილი იყოიყო დაფინანსებადაფინანსება მიიღომიიღო

3939 1010

ქ ნქ ნ სს ნნაქედანაქედან თსუთსუ--დანდან

დაფინანსებადაფინანსება მიიღომიიღო
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თსუთსუ--დანდან სახელობითსახელობით სტიპენდიასტიპენდია მიენიჭათმიენიჭათ::
დამანა მელიქიშვილი
ნანა გაფრინდაშვილი

თედო დუნდუა
ლელა ალექსიძე
მარინა ჯიქია

გიორგი სანიკიძეგიორგი სანიკიძე
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6
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4
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ივ. ჯავახიშვილის ფილოსოფიის ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურის საქართველოს
სახ. თბილისის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

ინსტიტუტი სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ინსტიტუტი უნივერსიტეტი



თსუთსუ--სს ახალგაზრდაახალგაზრდა მეცნიერთამეცნიერთა
აქტივობისაქტივობის სტატისტიკასტატისტიკააქტივობისაქტივობის სტატისტიკასტატისტიკა
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პრეზიდენტის
სამეცნიერო

ახალგაზრდა
მეცნიერთა

ვეკუას სტიპენდია ბერიტაშვილი
სტიპენდია

ილია ჭავჭავაძის
სახელობისსამეცნიერო

გრანტი
მეცნიერთა

მხარდაჭერის
ეროვნული
პროგრამა

სტიპენდია სახელობის
სტიპენდია



გმადლობთგმადლობთ ყურადღებისათვისყურადღებისათვის!!გმადლობთგმადლობთ ყურადღებისათვისყურადღებისათვის!!

თბილისისთბილისის სახელმწიფოსახელმწიფო უნივერსიტეტისუნივერსიტეტის
სამეცნიეროსამეცნიერო კვლევებისაკვლევებისა დადა განვითარებისგანვითარების დეპარტამენტიდეპარტამენტიეც ეეც ე კვლევეკვლევე დდ გ ვ ეგ ვ ე დე ტ ე ტდე ტ ე ტ


