
ხელმძღვანელი, 
მენეჯერი

გრანტის ნომერი სათაური ბიუჯეტი
პერიოდი

კვარტლებში
ანთიძე ჯემალი
ბოგვერაძე გიორგი

წესებზე დაფუძნებული პროგრამირება მეორე რიგის და 
მიმდევრობითი ცვლადებით 

48667 4

გიორგაძე გრიგორ
ახალაია გიორგი

607 ელიფსური სისტემები რიმანის ზედაპირებზე 100000 8

კოპლატაძე რომანი
არსენაშვილი აკაკი

თითქმის წრფივი და არსებითად არაწრფივი 
ფუნქციონალურ-დიფერენციალურ განტოლებათა 
ამონახსნების ასიმპტოტური ყოფაქცევის შესახებ 

77100 8

სოხაძე გრიგოლ
ფურთუხია ომარ

სტოქასტური ანალიზისა და სტატისტიკური 
გადაწყვეტილებების ზოგიერთი კონსტრუქცია 

97111 8

ნიორაძე მიხეილ
ტაბიძე მირიანი

დიპროტონების დაბადებით მიმდინარე ჰადრონული 
პროცესების შესწავლა პოლარიზაციულ ექსპერიმენტებში 
COSY ამაჩქარებელზე 

150000 12

ქარუმიძე გურამი
ლომიძე ნოდარი

ბირთვულ ენერგეტიკის უსაფრთხოების კვლევა. 100000 8

ხანთაძე არჩილი
დავითაშვილი 
თეიმურაზი

ნავთობისა და გაზის მილსადენებზე ექსტრემალური 
ავარიებისა და გარემოს შესაძლო გაჭყჭყიანების რისკ 
ფაქტორების შეფასება მათემატიკური მოდელირებით 

90255 8

ბერუაშვილი ცირა
დედამიწის სიღრმული სითბოს გამოყენების ეკონომიკური, 
ეკოლოგიური და სოციალური ასპექტები 

99950 8

კერვალიშვილი პაატა
ხაჩიძე მანანა

მოლეკულური ნანოტექნოლოგიის და სპინელექტრონიკის 
მასალების მოდელირების პროგრამული სისტემის შექმნა

85100 8

ჩიკვაიძე ედუარდი  
შაყულაშვილი 
ნიკოლოზი

620
ღვინის ანტიოქსიდანტური აქტივობის განსაზღვრა სპინ-
ხაფანგების, ელექტრონული პარამაგნიტური რეზონანსის 
(ეპრ) მეთოდის საშუალებით 

72890 6

რუხაძე მარინა
ზედაპირულად აქტიური სამკურნალო საშუალებების 
თავისებურებების გავლენა მათ ფარმაკოკინეტიკურ 
ურთიერთქმედებაზე 

99500 8



ლეკიშვილი ნოდარ 1/4/2017
დარიშხანის წარმოების ნარჩენები ადამიანის და 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტექნიკური 
პროგრესის სამსახურში 

94500 8

ჩაჩავა გიორგი
რუსია მაია

628 დარიშხანის წარმოების ნარჩენების ბაზაზე სასაქონლო 
პროდუქციის მიღება 

150000 12

ელიზბარაშვილი 
ნოდარი
მელაძე გიორგი

საქართველოს ლანდშაფტების კადასტრი და სამხედრო-
გეოგრაფიული შეფასება გის-მეთოდების გამოყენებით 

149222 12

გორგილაძე გივი
ბუკია როზა

648
სტატოკონიების ზრდის პოტენციის შესწავლა ცვალებადი 
გრავიტაციული ველის პირობებში (ჰიპერწონადობა) 

100000 8

დორეული ნანული
ქართული ყურძნის ფლავონოიდები: ბიოქიმიური 
თავისებურებები და ფიზიოლოგიური ეფექტები 

150000 12

ომანაძე როლანდ
გრიგოლია რევაზ

თსუ-წამყვანია
ზოგიერთი დისკრეტული მათემატიკური სტრუქტურის 
ლოგიკური პრობლემების კვლევა ალგებრული, 
ალგორითმული და კომბინატორული მეთოდებით

149820 12

გრიგოლია რევაზ თსუ-წამყვანია
უნიფიკაცია, თავისუფალი ალგებრები და პროექციულობა 
რეზიდუაციების მქონე ალგებრების მრავალსახეობებში. 

146454 12

ცისკარიძე ალექსანდრე
კალანდაძე იაგორი

649
თსუ-წამყვანია

ანტიოქსიდანტური სისტემის სტატუსი და სისხლის 
მატრიქსული მეტალოპროტეინაზები, როგორც 
ბიომარკერები მწვავე იშემიური ინსულტის შემთხვევაში

100000 8

ურუშაძე თენგიზ
ქვრივიშვილი თამარ

თსუ-თანამონაწილე
საქართველოს ნიადაგების გამოკვლევა/სისტემატიზაცია 
ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის 
საფუძველზე 

120000 12

ბოგდანოვი ფაიკ თსუ-თანამონაწილე
ახალი ჰიბრიდული მომენტებისა და მრავალფენოვანი 
გრინის ფუნქციის მეთოდის შემუშავება მიკროზოლოვან 
ანტენებთან დაკავშირებული ამოცანების ამოსახსნელად 

94640 8



სუჯაშვილი რუსუდან თსუ-თანამონაწილე
ექსტრაუჯრედული უბიკვიტინის გავლენა ალკოჰოლური 
და არაალკოჰოლური ღვიძლის რეგენერაციაზე

99860 8

მარგიანი ნიკოლოზი თსუ-თანამონაწილე
მიკრო და ნანომეტრის ზომის B2O3-ის ნაწილაკებით 
დოპირების ზეგავლენა Y(RE)Ba2Cu3Oy მასალებში 
ფაზწარმოქმნასა და ზეგამტარ თვისებებზე 

150000 12

აქიმიძე არჩილი
მიგინეიშვილი რამაზი

643
თსუ-თანამონაწილე

ოქროს გამადნების პერსპექტივები ალაზანგაღმა კახეთში 106296 12

შათაშვილი ნანა თსუ-თანამონაწილე დინებისა და გრიგალური სტრუქტურების დინამიკა და 
გენერაცია მრავალკომპონენტიან პლაზმაში

150000 12

ბაღათურია იური
იაშვილი აბესალომი

625
თსუ-თანამონაწილე

მიუონური დეტექტორების შექმნა საუნივერსიტეტო და 
სადემონსტრაციო ექსპერიმენტებისთვის კოსმოსური 
სხივების ფიზიკაში 

150000 12


