
ხელმძღვანელი, 
მენეჯერი

გრანტის ნომერი სათაური ბიუჯეტი
პერიოდი

კვარტლებში

მ. შანიძე 018-08 ძველი ქართული ტექსტების და მათი კომენტარების 
ლინგვისტურ–ტექსტ. ანალიზი და მომზადება გამოსაცემად 118520 12

რ. ასათიანი 012-08
ინფორმაციის სტრუქტურირების ძირითადი მოდელები 
ქართველურ ენებში 137076 12

რ. მეტრეველი 013-08
საქართველო და გარე სამყარო 
(GNSF/ST06/1-084)

149185 12

რ. გორდეზიანი 009-08 ენციკლოპედია "ანტიკური კავკასია" (GNSF/ST06/2-047) 150000 12

დ. მელიქიშვილი 011-08 ძველი ქარფულ–ბერძნული ფილოსოფიური–თეოლოგიური 
ტერმინოლოგიის დოკუმენტირებული ლექსიკონი 146214 12

ნ. ვაჩნაძე 017-08
დამარცხებული საქართველო (თბილისის 1991-1992 წლების 
დეკემბერ-იანვრის მოვლენები) (GNSF/ST06/1-090 ) 63507 8

ე. ბარათაშვილი 004-08
საქართველოს რეგიონების კონკურენტუნარიანობის შეფასება 
(GNSF/ST06/2-067 ) 60000 8

ი. კობახიძე 085 საქართველოს პოლიტიკური პარტიების სამართალი 6000 4

მ. სვანაძე GNSF/ST06-033 ბინარული ნარევის თერმოდრეკადობის გამოკვლევა 87000 12

ბ. დვალიშვილი GNSF/ST06-017
სტრუქტურებით მდიდარი სივრცეების ტოპოლოგიური და 
ლოგიკური მახასიათებლები, მათი ურთიერთკავშირები და
გამოყენებანი

149794 12

ბ. ჭანკვეტაძე GNSF/ST06-071
ახალი მასალების შექმნა ენენატიომერული ნარევების 
ანალიზური და პრეპარატული დაყოფის პროცესების 
პრაქტიკული და თეორიული ასპექტების კვლევის მიზნით

149811 12



ო. მუკბანიანი GNSF/ST06-070
ფუნქციური ჯგუფების შემცველი მონომერების ბაზაზე ახალი 
ორგანო/არაორგანული პოლიმერებისსინთეზი და 
კომპოზიციური მასალები მათ ბაზაზე

150000 12

მ. ნიორაძე GNSF/ST06-108 ნუკლონ–ნუკლონური ურთიერთობების სპინური 
სტრუქტურის შესწავლა COSY ამაჩქარებელზე 150000 12

ე. ნადარაია GNSF/ST06-039
განაწილების სიმკვრივისა და რეგრესის ფუნქციის 
არაპარამეტრული შეფასებები, სტოქასტური ანალიზი და 
გამოყენებები ფინანსურ მათემატიკაში

115754 12

რ. გახოკიძე GNSF/ST06-065 ახალი აგრობიოტექნოლოგიური მიდგომა ეკოლოგიურად 
სუფთა მოსავლის მისაღებად 120000 12

გ. ჯაიანი GNSF/ST06--035
დეფორმად მყარ და თხევად ნაწილაკებისაგან შემდგარი 
გარემოს იერარქიული მათემატიკური მოდელების აგება და 
გამოკვლევა

98640 8

თ. თადუმაძე GNSF/ST06-046
დაგვიანების შემცველი სამართი სისტემების ოპტიმიზაცია 
არაფიქსირებული საწყისის მომენტის შერეული საწყისი 
პირობებისა და შეზღუდვების გათვალისწინებით

52000 8

ო. ღლონტი GNSF/ST06-045
ფინანსური ბაზრები "დარღვევებით" მათემატიკური 
მოდელები, ენტროპია მინიმალური მარტინგალური ზომები. 
პროგნოზირება.

50000 8

გ. ღვედაშვილი GNSF/ST06-016

პერსონალური საკომუნიკაციო სისტემების 
მეტალოდიელექტრიკულ ანტენათა გამოკვლევა 
ელექტრომაგნიტური შემთავსებლობის მომხმარებლის 
ჯანმრთელობის და  მაქსიმალური უსაფრთხოების 
თანამედროვე ნორმების შესაბამისად

59368 8

დ. კაკულია GNSF/ST06-015
ელექტრო მაგნიტური დაბინძურება და ჯანმრთელობის 
უსაფრთხოების გამოკვლევა 46947 8



ზ. ქაჩლიშვილი GNSF/ST06-014
არაწრფივი ეფექტების გამოკვლევა ნახევარგამტარებში 
ძლიერ ელექტრულ და მაგნიტურ ველებში ადვილად 

მართვადი აქტიური ელემენტების შესაქმნელად
70000 12


