შიფრი

1

CF/3/6200/12

2

CF/58/2221/12

3

4

5

კონფერენციის დასახელება

ქართულ-გერმანული სკოლასემინარი ფუნდამენტალურ
მეცნიერებებში
ჟურნალისტური სწავლების
თანამედროვე მეთოდების
განვითარების თეორიები
საქართველოსა და საფრანგეთში

კაჭარავა
ანდრო

ძირითადი პერსონალი

წამყვანი ორგანიზაცია

ლომიძე ნოდარი, ტაბიძე
მირიანი

იულიხის კვლევითი
ცენტრი

ჭანკოტაძე
დიანა

ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
კლასიკური ფილოლოგიის,
ბიზანტინისტიკისა და
ნეოგრეცისტიკის
განვითარების ფონდი

საბერძნეთი – ევროპული იდენტობა აბულაშვილი
– საქართველო
მედეა

CF/33/6110/12

XVII საერთაშორისო
კონფერენცია/სემინარი პირდაპირი
და შებრუნებული ამოცანები
ელექტრომაგნიტურ და ბგერითი
ტალღების თეორიაში

გოგუა თამარი

ივანე ჯავახიშვილის
ღვედაშვილი გიორგი,
სახელობის თბილისის
თავზარაშვილი კახაბერი
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

CF/17/120/12

„შუასაუკუნეების ლიტერატურული
პროცესი. საქართველო, ევროპა,
აზია“. ეძღვნება პირველი ნაბეჭდი
რატიანი ირმა
„ვეფხისტყაოსნის“ გამოცემიდან 300
წლისთავს

ელბაქიძე მაკა,
ციციშვილი თამარი,
ივანე ჯავახიშვილის
მოდებაძე ირინე,
სახელობის თბილისის
ტყეშელაშვილი მირანდა, სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გელაშვილი თამარი

ბათუმის II საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში

მანჯგალაძე მარიამი,
არაბული ავთანდილი,
მელაძე გიორგი

მარგალიტაძე
თინათინი

6

2

CF/28/2131/12

CF/21/26
120/12

თანადამფინანსებელი
ორგანიზაცია

მიმართულება

#

პროექტის ხელმძღვანელი

2012 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები

ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სს ბანკი "რესპუბლიკა",თსუ
კლასიკური ფილოლოგიის,
ბიზანტინისტიკისა და
ნეოგრეცისტიკის
განვითარების ფონდი

2

EM კონსულტაცია და
პროგრამული
უზრუნველყოფა EMCoS

6

1

ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

2

CF/40/8313/12

ინსულტის მსოფლიო
ორგანიზაციის მე-5 რეგიონული
ცისკარიძე
კონფერენცია "თბილისი 2012 ალექსანდრე
ინსულტის პრევენცია, დიაგნოსტიკა
და მკურნალობა"

CF/42/68
350/12

ყოჩიაშვილი
ია

ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს ინსულტის
ასოციაცია

8

ყოჩიაშვილი ნინო

ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ბნელი კოსმოლოგიის
ცენტრი, ნილს ბორის
ინსტიტუტი, კოპენჰაგენის
უნივერსიტეტი

6

კერესელიძე
მანანა

გოგინაშვილი ნანი,
მოსიაშვილი ლალი

საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი

საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი

10

CF/44/210
104/12

ახმედ ოზქანის (მელაშვილის)
დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია
"საქართველო და თურქეთი:
კულტურულ ურთიერთობათა
ისტორია, დღევანდელობა და
პერსპექტივები"

ახალაძე
ვახტანგი

გუჯეჯიანი როზეტა,
ხუციშვილი ქეთევანი,
სულაბერიძე გრიგოლი,
ასათიანი ნატო

საქართველოს საპატრიარქოს
საქართველოს
წმიდა თამარ მეფის
საპატრიარქოს წმიდა თამარ
სახელობის სასწავლლო
მეფის სახელობის სასწავლო
უნივერსიტეტი

2

CF/7/311
250/12

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90
წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია «21-ე საუკუნის
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების
განვითარების ძირითადი
პარადიგმები»

ჩიქოვანი რაფიელი,
გასიტაშვილი მაცაბერიძე მამუკა,
ზურაბი
მელაძე ჰამლეტი,
ლომინაძე თამარი

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

3

II საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია ,,ტაო-კლარჯეთი''

კუდავა ბუბა

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი

7

9

12

ბნელი სამყარო

მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვაCF/50/10პრობლემები და თანამედროვე
101/12
მიღწევები

CF/43/110/12

გაგნიძე გრიგოლი

ფერდინანდ თავაძის
ბურჯანაძე ალექსანდრე, მეტალურგიისა და
ბაძოშვილი თამარი
მასალათმცოდნეობის
ინსტიტუტი

CF/4/313
121/12

არაორგანული მასალათმცოდნეობის
ონიაშვილი
თანამედროვე ტექნოლოგიები და
გიორგი
მეთოდები

CF/19/214
190/12

”სოჭის 2014 წლის ზამთრის
ოლიმპიური თამაშები და ქართულჩუხუა მერაბი ანთელავა ნუგზარი
ჩერქეზული ეკო-კულტურული
გარემო”

15

CF/37/8304/12

სიმწიფიდან სიბერემდე

სანიკიძე
თამარი

რატიანი ლევანი,
ინწკირველი ნინო

ჩერქეზული (ადიღეური)
კულტურის ცენტრი

ჯანმრთელობა და ქალი

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

1
ფერდინანდ თავაძის
მეტალურგიისა და
მასალათმცოდნეობის
ინსტიტუტი

3

საერთაშორისო ჩერქეზული
საბჭო (აშშ)

2

8

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

