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შიფრი

კონფერენციის დასახელება

კვანტური ველებისა და სიმის
CF/24/6თეორიის თანამედროვე
100/11
მიღწევები

ფიგურა და ორნამენტი:
CF/36/2- ესთეტიკა, ხელოვნება და
2
150/11
არქიტექტურა კავკასიის
რეგიონში, 400-1650 წლები

3

იშვიათი დაავადებების და
CF/40/8“ობოლი” წამლების 2-ე სამხრეთ
308/11
კავკასიის კონფერენცია

ჯორჯაძე
გიორგი

ხოშტარია
დავითი

CF/8/2210/11

სახელმწიფო ენის სწავლების
საკითხები: პრობლემები და
გამოწვევები

წამყვანი ორგანიზაცია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია

ბერეჟიანი ვაჟა,
ლავრელაშვილი გიორგი

ნაცვლიშვილი ნათია,
გაბაშვილი მარიამი

ქვლივიძე
ოლეგი

II საერთაშორისო კონფერენცია
CF/21/6- ორგანულ ქიმიაში –
სამსონია
4
420/11
"ჰეტეროციკლურ ნაერთთა
შოთა
ქიმიის მიღწევები" (GeoHet-2011)

5

ძირითადი პერსონალი

6

გ.ჩუბინაშვილის სახელობის
ქართული ხელოვნების
ისტორიისა და ძეგლთა
დაცვის ეროვნული კვლევის
ცენტრი

გ.ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული
ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის
ეროვნული კვლევის ცენტრი

2

გენეტიკური და იშვიათი
დაავადებების საქართველოს
ფონდი

ექსპრესდიაგნოსტიკა,აიდიეს ბოტჯომი
საქართველო, შპს ბორჯომი ბევერიჯიზ
კომპანის ფილიალი,პედიატრი (სასწრაფო
დახმარება),თელავის ღვინის მარანი,ჯონსონ
ენდ ჯონსონ მედიკალ ლიმიტედ
წარმომადგენლობა საქართველოში,ს/ს
"ნოვარტის ფარმა სერვისის"
წარმომადგენლობა საქართველოში

8

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

6

ელიზბარაშვილი ელიზბარი,
ივანე ჯავახიშვილის
ჩიკვაიძე იოსები, კერესელიძე
სახელობის თბილისის
ჯუმბერი, ტრაპაიძე მარინა,
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ლაგვილავა ირმა, ლომაძე ინგა

ტაბატაძე შალვა,შაბაშვილი
გაბუნია კახა გიული,წერეთელი
მზია,თვალთვაძე დარეჯანი

მიმართულება

#

პროექტის ხელმძღვანელი

2011 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები

ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2

6

CF/22/5- უწყვეტ გარემოთა მექანიკა და
დუდუჩავა
109/11
ანალიზის მონათესავე საკითხები როლანდი

კაპანაძე დავითი, ბუჩუკური
საქართველოს მათემატიკოსთა სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა
თენგიზი, ჩინჩალაძე ნატალია,
კავშირი
ეროვნული აკადემია
სიგუა ლევანი, ფარცვანია ნინო

5

7

CF/20/8- გინეკოლოგიური და ძუძუს
315/11
პათოლოგია

ყურელი
იოსები

კანკავა ქეთევანი, ბაიდოშვილი საქართველოს პათოლოგთა და ჩრდილოეთ ჰოლანდიის პათოლოგიის
ალექსი,გუდაძე მირანდა
ციტოლოგთა ასოციაცია
ლაბორატორია

8

8

CF/57/6- კვლევის ფიზიკური მეთოდები
250/11
მედიცინაში

ჩიქოვანი
რაფიელი

ღარიბაშვილი დევი, ხაჩიძე
თენგიზი, დანელიან არკადი,
გოდერძიშვილი გელა

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

6

9

CF/27/1- უცხოეთის ქართული
10/11
მემკვიდრეობა

კუდავა ბუბა

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი

1

ქართველოლოგიის
მეცნიერებები

ჰუმანიტარული,
ეკონომიკური და სოციალური
მეცნიერებები

საინჟინრო მეცნიერებები,
მაღალტექნოლოგიური
მასალები

საინფორმაციო
ტექნოლოგიები,
ტელეკომუნიკაციები

მათემატიკური მეცნიერებები

ფიზიკური და ქიმიური
მეცნიერებები

სიცოცხლის შემსწავლელი
მეცნიერებები

სამედიცინო მეცნიერებები

დედამიწის შემსწავლელი
მეცნიერებები და გარემო

აგრარული მეცნიერებები

სამეცნიერო მიმართულებები
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