
გრანტის მიმღები ხელშეკრულების №
გადარიცხული 

გრანტის ოდენობა
გრანის მიზნობრიობა დაფინანსების წელი

მიხეილ მაზიაშვილი 03/81 42.41                 სამეცნიერო გრანტი 2014

ვახტანგ ჭარაია 03/98 247.40               სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ მახარობლიძე 03/125 246.33               სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ ლორთქიფანიძე 03/134 182.45               სამეცნიერო გრანტი 2014

ვიქტორ ზვიადაური 03/135 193.86               სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო სურმავა 03/141 127.19               სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო შარაშენიძე 03/143 254.61               სამეცნიერო გრანტი 2014

მზია ჟვანია 03/151 25.67                 სამეცნიერო გრანტი 2014

მარიამ ნანობაშვილი 03/155 95.39                 სამეცნიერო გრანტი 2014

შორენა წიკლაური 03/156 225.01               სამეცნიერო გრანტი 2014

ომარ კურტანიძე 03/157 88.38                 სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი თავაძე 03/158 400.31               სამეცნიერო გრანტი 2014

თამაზ ეთერაშვილი 03/161 220.20               სამეცნიერო გრანტი 2014

ნუგზარ ღომიძე 03/165 193.75               სამეცნიერო გრანტი 2014

ლალი ჭანკვეტაძე 03/166 191.79               სამეცნიერო გრანტი 2014

კახა მახარაძე 03/170 173.34               სამეცნიერო გრანტი 2014

ლია მაჭავარიანი 03/175 415.54               სამეცნიერო გრანტი 2014

თინათინ კუჭუხიძე 03/176 22.49                 სამეცნიერო გრანტი 2014

ეკატერინე ბერიშვილი 03/183 89.45                 სამეცნიერო გრანტი 2014

ემზარ ხმალაძე 03/186 72.20                 სამეცნიერო გრანტი 2014

მერაბ სვანაძე 03/187 270.79               სამეცნიერო გრანტი 2014

ბადრი გორგილაძე 03/188 78.47                 სამეცნიერო გრანტი 2014

თეიმურაზ ლეჟავა 03/189 44.91                 სამეცნიერო გრანტი 2014

მარინე შავლაყაძე 03/190 256.62               სამეცნიერო გრანტი 2014

ვახტანგ ჭარაია 03/192 235.68               სამეცნიერო გრანტი 2014

ნელი დათუკიშვილი 03/193 333.41               სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო კუპატაძე 03/196 143.33               სამეცნიერო გრანტი 2014

დალი ოსეფაშვილი 03/197 334.75               სამეცნიერო გრანტი 2014

თამაზ ნატრიაშვილი 03/198 168.16               სამეცნიერო გრანტი 2014

ლანა შამანაური 03/199 168.16               სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი თუმანიშვილი 03/200 168.76               სამეცნიერო გრანტი 2014

ანასტასია ზაქარიაძე 03/205 30.12                 სამეცნიერო გრანტი 2014

ვლადიმერ ღლონტი 03/207 301.16               სამეცნიერო გრანტი 2014

როლანდ დუდუჩავა 03/208 125.13               სამეცნიერო გრანტი 2014

ნატო დარჩია 03/209 219.39               სამეცნიერო გრანტი 2014

სოფიო კობაური 03/212 208.58               სამეცნიერო გრანტი 2014

მალხაზ ნაკაშიძე 03/01 1,571.24            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნიკოლოზ თუშაბრამიშვილი 03/02 1,225.52            სამეცნიერო გრანტი 2014

ია ფანცულაია 03/03 3,004.77            სამეცნიერო გრანტი 2014

თინათინ ჩიქოვანი 03/04 2,996.29            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნიკოლოზ მარგიანი 03/05 3,076.58            სამეცნიერო გრანტი 2014

გრიგორ მამნიაშვილი 03/06 3,053.64            სამეცნიერო გრანტი 2014

თემურ ჯანგველაძე 03/07 4,336.51            სამეცნიერო გრანტი 2014

ზურაბ კიღურაძე 03/08 4,334.91            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნესტან რატიანი 03/09 3,016.67            სამეცნიერო გრანტი 2014

მიხეილ ზვიადაძე 03/10 3,053.64            სამეცნიერო გრანტი 2014

მედეა ბადაშვილი 03/11 2,878.41            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარიამ ჩხარტიშვილი 03/12 1,906.25            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნუნუ მიცკევიჩი 03/13 2,982.82            სამეცნიერო გრანტი 2014

თეა შურღაია 03/14 2,501.47            სამეცნიერო გრანტი 2014



ვახტანგ ბარბაქაძე 03/15 4,296.54            სამეცნიერო გრანტი 2014

მერაბ ცაგარელი 03/16 3,821.17            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარიამ ელიზბარაშვილი 03/17 3,684.29            სამეცნიერო გრანტი 2014

ქეთევან ჯაში 03/18 2,784.09            სამეცნიერო გრანტი 2014

მერაბ ჭელიძე 03/19 1,356.05            სამეცნიერო გრანტი 2014

ოლეგ კაპანაძე 03/20 5,645.68            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი მამაცაშვილი 03/21 1,566.12            სამეცნიერო გრანტი 2014

ჯემალ კაციტაძე 03/22 2,078.75            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნელი დათუკიშვილი 03/23 1,810.42            სამეცნიერო გრანტი 2014

მაია თოდუა 03/24 2,702.47            სამეცნიერო გრანტი 2014

ავთანდილ ოქროსცვარიძე 03/25 4,087.87            სამეცნიერო გრანტი 2014

ჯემალ ანთიძე 03/26 3,428.38            სამეცნიერო გრანტი 2014

მედეა აბულაშვილი 03/27 1,051.17            სამეცნიერო გრანტი 2014

მზია ჟვანია 03/28 5,637.91            სამეცნიერო გრანტი 2014

ოლღა წურწუმია 03/29 4,583.26            სამეცნიერო გრანტი 2014

ალექსანდრე კანდელაკი 03/30 5,324.24            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ჩაგელიშვილი 03/31 1,699.47            სამეცნიერო გრანტი 2014

ირმა რატიანი 03/32 1,996.56            სამეცნიერო გრანტი 2014

მაკა ელბაქიძე 03/33 1,334.46            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნიკოლოზ მაღლაფერიძე 03/34 2,094.06            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარინე ფუთურიძე 03/36 4,901.62            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლელა ალექსიძე 03/37 3,153.22            სამეცნიერო გრანტი 2014

ომარ კურტანიძე 03/38 4,213.41            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ჯაიანი 03/39 2,414.50            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნონა ჩხაიძე 03/40 924.14               სამეცნიერო გრანტი 2014

ტარიელ ქემოკლიძე 03/41 3,039.92            სამეცნიერო გრანტი 2014

ეკატერინე ფირცხალავა 03/42 2,565.92            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო სოზაშვილი 03/43 4,052.71            სამეცნიერო გრანტი 2014

მედეა ბურჯანაძე 03/44 3,314.29            სამეცნიერო გრანტი 2014

მანანა კერესელიძე 03/45 3,292.53            სამეცნიერო გრანტი 2014

ეკა ჭაბაშვილი 03/46 2,157.62            სამეცნიერო გრანტი 2014

ეკატერინე ონიანი 03/47 2,157.62            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ ჩხეიძე 03/48 2,157.62            სამეცნიერო გრანტი 2014

თეიმურაზ დავითაშვილი 03/49 3,759.21            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნატო ჯორჯიაშვილი 03/50 5,031.22            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნატალია ჩინჩალაძე 03/51 1,930.47            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლია მაჭავარიანი 03/52 5,696.24            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლამზირა ლაღიძე 03/53 5,696.24            სამეცნიერო გრანტი 2014

დავით ნატროშვილი 03/54 2,345.89            სამეცნიერო გრანტი 2014

ელენე ჟურავლიოვა 03/55 1,887.40            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო წერეთელი 03/56 2,836.92            სამეცნიერო გრანტი 2014

მიხეილ ჩიხრაძე 03/57 4,552.91            სამეცნიერო გრანტი 2014

ვიქტორ ზვიადაური 03/58 3,896.80            სამეცნიერო გრანტი 2014

გია ავალიშვილი 03/59 3,970.09            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამაზ ვაშაყმაძე 03/60 4,072.53            სამეცნიერო გრანტი 2014

შაქრო ტეტუნაშვილი 03/61 1,093.05            სამეცნიერო გრანტი 2014

ალექსანდრე მესხი 03/62 1,093.05            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლევან ჩხარტიშვილი 03/63 6,673.99            სამეცნიერო გრანტი 2014

ეკა ჭყოიძე 03/64 3,391.37            სამეცნიერო გრანტი 2014

ხათუნა მანაგაძე 03/65 2,157.62            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლაშა ეფრემიძე 03/66 1,093.05            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლალი შანშიაშვილი 03/67 2,127.71            სამეცნიერო გრანტი 2014



დალი ოსეფაშვილი 03/68 2,951.21            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო ნაცვლიშვილი 03/69 2,127.71            სამეცნიერო გრანტი 2014

მანანა ლორთქიფანიძე 03/70 2,572.08            სამეცნიერო გრანტი 2014

ჯიმშერ ანელი 03/71 3,921.72            სამეცნიერო გრანტი 2014

ოლია რჩეულიშვილი 03/72 1,702.64            სამეცნიერო გრანტი 2014

ფრიდონ დვალიშვილი 03/73 1,666.42            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლელა მირცხულავა 03/74 1,160.82            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამაზ კალაძე 03/75 5,202.57            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარინა კუნჭულია 03/76 818.91               სამეცნიერო გრანტი 2014

კორნელი კაკაჩია 03/77 3,313.65            სამეცნიერო გრანტი 2014

ვლადიმერ პაპავა 03/78 4,939.50            სამეცნიერო გრანტი 2014

გია სირბილაძე 03/79 1,602.94            სამეცნიერო გრანტი 2014

ირინა ხუციშვილი 03/80 1,337.55            სამეცნიერო გრანტი 2014

ელგუჯა ჩაგელიშვილი 03/81 3,425.27            სამეცნიერო გრანტი 2014

ზვიად კირტავა 03/82 4,928.11            სამეცნიერო გრანტი 2014

იზაბელა პეტრიაშვილი 03/83 1,744.41            სამეცნიერო გრანტი 2014

რაულ თურმანიძე 03/84 2,769.63            სამეცნიერო გრანტი 2014

დალი ზანგურაშვილი 03/85 2,631.51            სამეცნიერო გრანტი 2014

სოფიო შამანიდი 03/86 1,803.68            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნიკოლოზ ჩიხრაძე 03/87 3,329.13            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამაზ ეთერაშვილი 03/88 3,679.24            სამეცნიერო გრანტი 2014

სვეტლანა ბერიკაშვილი 03/89 1,811.68            სამეცნიერო გრანტი 2014

მამუკა დოლიძე 03/91 2,978.34            სამეცნიერო გრანტი 2014

რუსუდან ასათიანი 03/92 2,830.31            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ ოთხმეზური 03/93 1,365.78            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ონიაშვილი 03/94 3,425.27            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარინე თედიაშვილი 03/95 3,996.01            სამეცნიერო გრანტი 2014

ვახტანგ ჭარაია 03/96 5,673.29            სამეცნიერო გრანტი 2014

მზია ჟვანია 03/97 849.24               სამეცნიერო გრანტი 2014

ირინე დარჩია 03/98 2,908.65            სამეცნიერო გრანტი 2014

დიმიტრი კორძახია 03/99 1,245.94            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარინა ბერიძე 03/100 1,358.86            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნიკოლოზ ჯალაბაძე 03/101 5,381.85            სამეცნიერო გრანტი 2014

ქართლოს ყაჭიაშვილი 03/102 3,154.33            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლელა კვინიკაძე 03/103 2,483.41            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ მახარობლიძე 03/104 1,124.95            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ ბიკაშვილი 03/105 3,630.53            სამეცნიერო გრანტი 2014

ეკატერინე კლდიაშვილი 03/106 4,357.04            სამეცნიერო გრანტი 2014

ოთარ ჯანელიძე 03/107 1,735.34            სამეცნიერო გრანტი 2014

დავით ნიშნიანიძე 03/108 1,126.62            სამეცნიერო გრანტი 2014

ომარ კურტანიძე 03/109 2,245.73            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარინე ალექსიძე 03/110 3,708.60            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო ფოფხაძე 03/111 5,741.45            სამეცნიერო გრანტი 2014

შორენა კუპრეიშვილი 03/112 3,334.70            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ყიფიანი 03/113 775.98               სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო კუპატაძე 03/114 2,587.75            სამეცნიერო გრანტი 2014

ირინა ლობჟანიძე 03/115 1,581.53            სამეცნიერო გრანტი 2014

ბიძინა კაპანაძე 03/116 3,376.89            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ტუხაშვილი 04/01 4,733.01            სამეცნიერო გრანტი 2014

რუსუდან კაკავა 04/02 7,239.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ვიტალი ბახტაძე 04/03 7,239.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარინა ფარცხალავა 04/04 7,239.00            სამეცნიერო გრანტი 2014



გოდერძი ნარიმანიშვილი 04/05 7,239.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მიხეილ მებონია 04/06 12,792.97          სამეცნიერო გრანტი 2014

მარინა დევიძე 04/07 7,222.80            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო ქობალია 04/08 11,532.26          სამეცნიერო გრანტი 2014

თამაზ მძინარაშვილი 04/21 18,275.72          სამეცნიერო გრანტი 2014

მარიამ ხვედელიძე 04/21 2,885.64            სამეცნიერო გრანტი 2014

ირინე პაპუკაშვილი 04/21 2,885.64            სამეცნიერო გრანტი 2014

ანდრო ჭანიშვილი 04/25 20,407.29          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო ფონჯავიძე 04/25 3,697.71            სამეცნიერო გრანტი 2014

თემურ ჯანგველაძე 04/26 18,372.17          სამეცნიერო გრანტი 2014

ზურაბ კიღურაძე 04/26 5,961.83            სამეცნიერო გრანტი 2014

თინათინ ბუთხუზი 04/28 3,157.74            სამეცნიერო გრანტი 2014

ირინე სახელაშვილი 04/29 3,157.74            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლალი ბესელია 04/30 3,157.74            სამეცნიერო გრანტი 2014

ელენე უჩავა 04/31 3,105.12            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო ფონჯავიძე 04/32 3,157.74            სამეცნიერო გრანტი 2014

მაია ნიკოლიშვილი 04/33 1,964.82            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო სამაშვილი 04/34 3,157.74            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ მახარაძე 04/35 1,578.87            სამეცნიერო გრანტი 2014

ოლღა ავსაჯანიშვილი (მზია ბარათელი-ომიაძე) 04/36 3,157.74            სამეცნიერო გრანტი 2014

ხათუნა მაკალათია 04/37 3,157.74            სამეცნიერო გრანტი 2014

რამაზ ხომერიკი 09/08 3,922.26            სამეცნიერო გრანტი 2014

როლანდ იომანაძე 09/09 574.13               სამეცნიერო გრანტი 2014

ტატიანა კისელიოვი 09/09 552.05               სამეცნიერო გრანტი 2014

დავით გაბელაია 09/09 529.97               სამეცნიერო გრანტი 2014

რევაზ გრიგოლია 09/09 574.13               სამეცნიერო გრანტი 2014

რამაზ ლიპარტელიანი 09/09 529.97               სამეცნიერო გრანტი 2014

მალაქი ფირცხალავა 09/10 1,206.05            სამეცნიერო გრანტი 2014

ბორის ვიშნეპოლსკი 09/10 1,206.05            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი გოგოლაძე 09/10 1,206.05            სამეცნიერო გრანტი 2014

მაია გრიგოლავა 09/10 1,206.05            სამეცნიერო გრანტი 2014

ზარა ბაღდასარიანი 09/25 7,443.88            სამეცნიერო გრანტი 2014

მალხაზ ჯაბუა 09/27 13,991.05          სამეცნიერო გრანტი 2014

ქეთევან გურჩიანი 24/01 1,079.82            სამეცნიერო გრანტი 2014

თეა არაბული 24/02 6,696.62            სამეცნიერო გრანტი 2014

ეკატერინე პესეცკაია 24/03 2,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

დავით კაპანაძე 24/04 2,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ოლღა წურწუმია 24/05 9,581.81            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო ჯორჯაძე 24/07 645.79               სამეცნიერო გრანტი 2014

ნანა ჟორჟოლიანი 24/08 632.33               სამეცნიერო გრანტი 2014

ლაშა მსხილაძე 24/09 420.40               სამეცნიერო გრანტი 2014

ზურაბ კიღურაძე 24/11 12,201.62          სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ქავთარაძე 24/12 8.46                   სამეცნიერო გრანტი 2014

ზურაბ ყუშიტაშვილი 24/13 1,028.77            სამეცნიერო გრანტი 2014

ირაკლი ჯანაშია 24/14 607.89               სამეცნიერო გრანტი 2014

მაკა მალანია 24/15 1,078.22            სამეცნიერო გრანტი 2014

კონსტანტინე ფიცხელაური 24/16 485.28               სამეცნიერო გრანტი 2014

დიმიტრი მაჭარაძე 24/17 852.16               სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო სურმავა 24/18 10,517.38          სამეცნიერო გრანტი 2014

მარიამ ბეციაშვილი 24/19 1,747.16            სამეცნიერო გრანტი 2014

ია ფიფია 24/21 1,305.37            სამეცნიერო გრანტი 2014



ნინო პოპიაშვილი 24/22 296.88               სამეცნიერო გრანტი 2014

თეა მუმლაძე 24/23 15,098.25          სამეცნიერო გრანტი 2014

გიული შაბაშვილი 24/24 9,804.17            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლაშა ასანიძე 24/25 1,286.80            სამეცნიერო გრანტი 2014

სოფიო რიგვავა 24/26 8,533.47            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარიამ გამყრელიძე 24/28 1,237.64            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ხითარიშვილი 24/30 535.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

მალხაზ გეთია 24/31 15,543.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ჯუანშერ ჯეჯელავა 24/32 1,831.65            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარიამ ტარასაშვილი 24/33 9,532.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ირინე პაპუაშვილი 24/34 1,086.51            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნათელა დვალიშვილი 24/35 13,612.25          სამეცნიერო გრანტი 2014

ბელა ჯაფოშვილი 24/36 9,442.69            სამეცნიერო გრანტი 2014

ზურაბ კეპულაძე 24/37 1,156.18            სამეცნიერო გრანტი 2014

მიხეილ ასათიანი 24/38 1,802.13            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო გზირიშვილი 24/39 500.02               სამეცნიერო გრანტი 2014

თეა აბრამიშვილი 24/40 6,778.30            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი აროშვილი 24/41 282.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ჭეიშვილი 24/42 217.33               სამეცნიერო გრანტი 2014

ვახტანგ ფეიქრიშვილი 24/44 10,354.24          სამეცნიერო გრანტი 2014

გურანდა ავქოფაშვილი 24/45 14,360.60          სამეცნიერო გრანტი 2014

მანუჩარ გვარამია 24/46 1,912.22            სამეცნიერო გრანტი 2014

კახა დიდებულიძე 24/47 11,613.04          სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ბაბუაძე 24/50 741.83               სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო სოზაშვილი 24/51 1,080.54            სამეცნიერო გრანტი 2014

მაკა ქამუშაძე 24/52 672.76               სამეცნიერო გრანტი 2014

ვახტანგ ჭარაია 24/54 6,419.56            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ხაზარაძე 29/05 11,947.92          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნანა ქავთარაძე 44/56 1,453.50            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ ქოქაშვილი 44/57 644.96               სამეცნიერო გრანტი 2014

ნიკო ცუცქირიძე 44/58 1,293.65            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარინა კუნჭულია 44/59 474.80               სამეცნიერო გრანტი 2014

მაია როინიშვილი 44/60 972.14               სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ მუზაშვილი 44/61 8,963.90            სამეცნიერო გრანტი 2014

ირაკლი ჩაგანავა 44/62 13,263.30          სამეცნიერო გრანტი 2014

მირიან ტაბიძე 25/07 323.73               სამეცნიერო გრანტი 2014

მიხეილ რუხაია 52/01 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ივანე აბიათარი 52/02 5,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ეკატერინე ბაკურაძე 52/03 5,400.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ვლადიმერ მიქელაშვილი 52/04 4,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლევან ურიდია 52/05 6,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

იმედა რუბაშვილი 52/06 5,220.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი მამაცაშვილი 52/07 8,300.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

რატი აბულაძე 52/08 7,180.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ ჩოკორაია 52/09 4,880.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო ჭრიკიშვილი 52/10 5,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი სოხაძე 52/11 5,700.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ზვიადი არხოშაშვილი 52/12 8,050.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ივანე კაპანაძე 52/13 5,280.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

დავით მიქავა 52/14 6,650.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ივანე პეტოევი 52/15 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

აპოლონ თაბუაშვილი 52/16 7,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2014



ჯარჯი ხმალაძე 52/17 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნათია შენგელია 52/18 5,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლაშა სუხიშვილი 52/19 3,630.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

პაატა ნიკოლეიშვილი 52/20 5,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

დავით ბეროშვილი 52/21 6,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ალექსანდრე ბოშიშვილი 52/22 8,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ხათუნა ფარქოსაძე 52/23 7,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნატო სონღულაშვილი 52/24 7,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლელა მირცხულავა 52/25 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ქავთარაძე 52/26 6,280.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნანა კუნელაური 52/27 7,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ალექსანდრე ლომაძე 52/28 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარიამ ტაბატაძე 52/29 6,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მიხეილ ჩიხრაძე 52/30 5,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნათია გავარდაშვილი 52/31 6,020.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი გორელიშვილი 52/32 6,460.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ზვიად გაჩეჩილაძე 52/33 7,400.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამაზ გოგოლაძე 52/34 8,650.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ეკატერინე მიქაუტაძე 52/35 5,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

შალვა ზვიადაძე 52/36 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

პეტრე ბაბილუა 52/37 8,150.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლაშა მსხილაძე 52/38 4,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

სოფიო მდივანი 52/39 5,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

თორნიკე დიასამიძე 52/40 5,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ირაკლი გუნია 52/41 3,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ვლადიმერი ნაფეტვარიძე 52/42 3,420.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო გოდერძიშვილი 52/43 5,815.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარინა ლაზარიაშვილი 52/44 6,360.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ქეთევან თამაზაშვილი 52/45 7,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მედეა ცაავა 52/46 5,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნათია ბუთხუზი 52/47 5,450.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ბაკური გულუა 52/48 9,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მაია შუხოშვილი 52/49 7,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ბესიკ ჩიქვინიძე 52/50 5,450.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

სოფიო მატარაძე 52/51 4,300.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ მუზაშვილი 52/52 5,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნატო კოტარია 52/53 5,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ტეფნაძე 52/54 5,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო ჩხეიძე 52/55 7,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მანონი კურტანიძე 52/56 3,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო ხარშილაძე 52/57 6,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ზურაბი თარგამაძე 52/58 6,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნატალია დაჩანიძე 52/59 4,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი რთველაძე 52/60 7,400.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

თეა მუმლაძე 52/61 7,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

სოფია ბერაძე 52/62 6,180.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ალექსანდრე კოჭლაშვილი 52/63 5,700.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

სოფიო კუპრაძე 52/64 4,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ზვიად თურმანიძე 52/65 5,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ზურაბ სამხარაძე 52/66 7,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი გრატიაშვილი 52/67 4,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ანა დოლიძე 52/68 5,400.00            სამეცნიერო გრანტი 2014



ანდრო კაჭარავა (ნოდარ ლომიძე) CF/17/6-200/14 29,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

გოდერძი ნარიმანიშვილი CF/27/2-105/14 26,331.67          სამეცნიერო გრანტი 2014

ბელა მოსია CF/7/2-154/14 27,394.40          სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ საქუაშვილი YS/14/2-110/14 16,200.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ია კუსრაძე YS/15/7-200/14 11,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო პოპიაშვილი YS/19/2-110/14 5,887.77            სამეცნიერო გრანტი 2014

ერეკლე პირველი YS/20/2-230/14 14,940.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო მღებრიშვილი YS/26/2-131/14 17,596.67          სამეცნიერო გრანტი 2014

ანა ცხვედიანი YS/27/7-280/14 12,735.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ანა ცანავა YS/28/2-130/14 17,596.67          სამეცნიერო გრანტი 2014

მარინა სოსელია YS/30/6-420/14 18,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ლევან ტიელიძე YS/36/9-102/14 15,993.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

მარიამ ციცაგი YS/37/9-280/14 16,425.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

თეა გეგენავა YS/4/8-305/14 8,640.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი გაფრინდაშვილი YS/45/9-151/14 11,208.93          სამეცნიერო გრანტი 2014

მიხეილ ასათიანი YS/46/7-250/14 17,640.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნათია მიროტაძე YS/48/2-131/14 18,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი პაპაშვილი YS/49/2-150/14 14,618.45          სამეცნიერო გრანტი 2014

ლია ჯამბურია YS/50/2-110/14 11,409.30          სამეცნიერო გრანტი 2014

ხათუნა გაფრინდაშვილი YS/53/1-10/14 11,047.50          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო ლომიძე YS/55/9-110/14 7,416.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

აზა კობახიძე YS/56/7-290/14 16,695.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო კულიკოვა YS/57/8-335/14 5,337.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნიკოლოზ გუდაძე YS/60/9-190/14 9,481.50            სამეცნიერო გრანტი 2014

სალომე ცოფურაშვილი YS/62/2-151/14 13,518.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო ფარსადანაშვილი YS/67/2-184/14 4,412.82            სამეცნიერო გრანტი 2014

ალექსანდრე კოჭლაშვილი YS/69/3-160/14 16,695.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ზაზა შაშიკაძე YS/7/1-10/14 11,317.50          სამეცნიერო გრანტი 2014

აკაკი ლომაია YS/70/3-250/14 16,695.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ლევან ურიდია YS/72/4-102/14 9,596.99            სამეცნიერო გრანტი 2014

დიმიტრი ჩუბინიძე YS/8/2-152/14 14,078.70          სამეცნიერო გრანტი 2014

ჯუანშერ ჯეჯელავა YS/80/6-200/14 17,993.30          სამეცნიერო გრანტი 2014

თეა ქოიავა 40/01 12,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

მიხეილ მებონია 40/02 12,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ზიზი თორთლაძე 40/03 10,104.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სერგო ლომინეიშვილი 40/04 17,603.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ირაკლი ბიჭიაშვილი 40/05 2,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლაშა ზივზივაძე 40/06 2,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გელა ბოხაშვილი 40/07 9,458.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მანონი კოდუა 40/08 8,625.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ოლღა გიორგიშვილი 40/09 19,560.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

მარინე აბლოთია 40/10 2,950.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

თეა ნადირაძე 40/100 2,248.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ელენა ფილიშვილი 40/101 15,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ირაკლი მღებრიშვილი 40/102 11,958.66          სამეცნიერო გრანტი 2014

რატი მექვაბიშვილი 40/103 3,870.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარეხ დევიძე-მამულაიშვილი 40/104 15,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სოფიკო დარასელია 40/105 20,487.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

საბა ფიფია 40/106 9,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ირინე გიორგაძე 40/107 16,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

მაკა ლორთქიფანიძე 40/108 4,269.52            სამეცნიერო გრანტი 2014

ინესსა კეკელიძე 40/109 5,290.00            სამეცნიერო გრანტი 2014



მარიამ ხაბეიშვილი 40/11 3,850.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

რუსუდან კობახიძე 40/110 10,888.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

მარინა რაზმაძე 40/112 1,725.21            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ დარჩია 40/113 13,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ბელა კვირკველია 40/114 13,480.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ კაკუტია 40/115 17,685.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო ფოჩხიძე 40/116 13,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ ონოფრიენკო 40/117 11,081.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

თინათინი ბუკია 40/118 13,548.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

თინათინ ცერცვაძე 40/119 19,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

რუსუდან ჩართოლანი 40/12 9,104.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მალხაზ ბედიაშვილი 40/120 19,558.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი თაბაგარი 40/121 14,958.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ხათუნა ჩიკვატია 40/122 7,904.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნატალია ტურაბელიძე 40/123 8,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ვაჟა ნებიერიძე 40/124 8,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნათია გამყრელიძე 40/125 11,408.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

რუსლან დავითაძე 40/126 12,589.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

თათია მთვარელიძე 40/128 16,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო რამიშვილი 40/129 1,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მალხაზ კიკნაძე 40/13 8,450.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მინაგო მეფარიშვილი 40/14 3,710.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო არუდაშვილი 40/15 10,350.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ქეთევან ჩხიკვაძე 40/16 4,150.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მანუჩარ მესხიძე 40/17 3,920.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო კიკაბიძე 40/18 1,277.50            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ნანობაშვილი 40/19 3,350.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მადონა მშვილდაძე 40/20 10,495.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ირაკლი დოღონაძე 40/21 5,125.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ვახტანგ ჭარაია 40/22 11,947.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნათია დაღელიშვილი 40/23 10,950.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

მაკა ღანიაშვილი 40/24 13,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

შოთა გეთია 40/25 8,958.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მარიამ სორდია 40/26 3,042.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი თეთრაული 40/27 2,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

თენგიზ დიასამიძე 40/28 2,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო შაფათავა 40/29 6,150.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლაშა ბუღაძე 40/30 17,102.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ანა კოპალიანი 40/31 17,065.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ლიანა გიორგობიანი 40/32 4,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

შოთა ძაგნიძე 40/33 10,575.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სალომე ყიფიანი 40/34 2,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მაკა გუგუჩია 40/35 14,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ცომაია 40/36 9,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო დავითაია 40/37 6,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ანტონ ვაჭარაძე 40/38 4,958.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ამირანი კაცაძე 40/39 4,115.65            სამეცნიერო გრანტი 2014

ეკა კაველიძე 40/40 2,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიგა გიგაშვილი 40/41 2,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

რუსუდან ხოსიტაშვილი 40/42 15,120.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ელიზავეტა ცხაკაია 40/43 15,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ლევან ტიელიძე 40/44 17,850.00          სამეცნიერო გრანტი 2014



ნინო ლომიძე 40/45 16,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ირინა კლიმიაშვილი 40/46 12,050.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ილია წიკლაური 40/47 2,850.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლანა ცანავა 40/48 5,854.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი მთვარელიშვილი 40/49 9,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ანა ჟორჟოლიანი 40/50 2,172.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

სალომე გვენცაძე 40/51 17,004.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო სხირტლაძე 40/52 2,143.94            სამეცნიერო გრანტი 2014

ქეთევან კრიალაშვილი 40/53 3,133.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნათია კირკიტაძე 40/54 5,350.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

თეონა დვალიძე 40/55 12,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ხატია ცირგაია 40/56 17,870.25          სამეცნიერო გრანტი 2014

მაია ბენიძე 40/57 17,679.55          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნიკოლოზ სუმბაძე 40/58 11,880.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

აკაკი ჩიქობავა 40/59 8,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

თეა მოდებაძე 40/60 1,525.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო ჩიკვაიძე 40/61 11,808.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

თინათინი კუჭუხიძე 40/62 8,610.11            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლევან ნატროშვილი 40/63 2,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლაშა მარგიშვილი 40/64 9,170.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

თორნიკე ლაშქარაშვილი 40/65 5,780.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მალხაზ ჩიტაია 40/66 4,550.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამრიკო სუპატაშვილი 40/67 14,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი იაშვილი 40/68 15,875.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ გელაშვილი 40/69 10,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ლალი ყრუაშვილი 40/70 15,454.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნელი მაღლაკელიძე 40/71 15,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ალინა ტიტვინიძე 40/72 3,900.29            სამეცნიერო გრანტი 2014

სალომე მინესაშვილი 40/73 14,765.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

დიმიტრი ჩუბინიძე 40/74 19,654.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ლანა ქარაია 40/75 14,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ვლადიმერ გამსახურდია 40/76 18,810.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო ქობალია 40/77 2,850.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

სოფიო ქადაგიშვილი 40/78 11,827.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი ბურჯანაძე 40/79 17,576.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

მიხეილი ბარნოვი 40/80 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ანა მანაგაძე 40/81 11,008.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნინო შარიქაძე 40/82 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნათია ჯოჯუა 40/83 18,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნათია ძიგუა 40/84 9,400.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მიხეილ ფიფია 40/85 7,538.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლელა კვინიკაძე 40/86 14,670.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

გვანცა წულაია 40/87 5,317.95            სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარ ედიბერიძე 40/88 8,048.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მაია არავიაშვილი 40/89 9,737.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი პაპაშვილი 40/90 9,700.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ეთერ ედიშერაშვილი 40/91 13,734.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნათია ნაცვლიშვილი 40/92 13,485.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნათია ებანოიძე 40/93 12,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

გიორგი კრავეიშვილი 40/94 15,396.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

მარინე ქევხიშვილი 40/95 15,260.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ილონა გოგია 40/96 7,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2014



ირაკლი მანველიძე 40/97 11,369.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

მაია სვანაძე 40/98 12,200.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

გოდერძი ეხვაია 40/99 11,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

დავით ბარბაქაძე DO/96/2-110/13 16,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

თეა თათეშვილი DO/177/2-110/13 15,858.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ნათია ფურცელაძე DO/251/2-110/13 18,820.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

მაია კილაძე DO/239/2-131/13 20,402.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ეკა კვირკველია DO/167/1-30/13 18,582.85          სამეცნიერო გრანტი 2014

თამარი საქუაშვილი DO/185/2-110/13 18,552.42          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 04/18 31,865.80          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 04/27 52,674.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11/20 18,180.82          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11/27 42,052.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 13/09 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 30/03 83,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 30/31 57,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 30/37 97,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/01 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/20 49,060.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/30 48,040.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/49 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/50 45,777.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/56 43,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/57 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/61 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/76 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/77 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/81 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/85 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/87 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/89 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი CF/51/2-132/14 6,300.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/307/5-113/13 35,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/346/9-190/13 37,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/382/2-210/13 49,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/417/6-310/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/479/7-130/13 49,612.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/577/6-320/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/59/5-103/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/631/7-120/13 47,200.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი LE/17/1-30/13 49,939.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SU/24/2-170/14 36,830.90          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SU/25/9-140/14 44,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SU/27/2-201/14 29,474.86          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ-13/05 26,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ-13/07 24,934.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ-13/12 22,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ-13/20 21,197.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/09 31,118.72          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/10 36,006.71          სამეცნიერო გრანტი 2014



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/11 40,318.85          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/12 34,248.03          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/45 45,542.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
06/01 7,392.56            სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
09/14 15,239.20          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
09/17 28,185.30          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
09/17 9,732.42            სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
09/19 13,145.94          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
09/23 5,345.48            სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/03 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/07 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/14 1,680.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/24 42,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/26 42,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/29 49,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/31 44,666.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/33 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
13/03 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
13/05 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
13/08 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
25/15 597.07               სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/02 98,843.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/05 90,130.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/06 90,901.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/07 61,164.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/09 48,571.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/10 99,383.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/12 80,364.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/13 80,432.00          სამეცნიერო გრანტი 2014



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/14 69,965.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/15 82,227.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/16 59,972.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/19 100,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/20 99,638.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/23 66,660.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/24 62,362.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/28 81,060.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/29 56,771.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/32 97,282.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/02 48,111.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/03 49,844.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/07 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/08 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/09 41,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/10 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/11 49,264.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/12 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/14 49,640.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/15 44,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/18 37,554.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/23 46,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/26 28,664.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/27 49,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/28 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/29 48,667.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/31 49,989.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/32 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/34 44,666.00          სამეცნიერო გრანტი 2014



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/37 24,944.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/38 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/39 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/41 45,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/44 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/45 49,889.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/47 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/48 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/52 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/53 49,844.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/54 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/55 48,333.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/59 23,020.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/60 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/64 49,889.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/67 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/68 49,845.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/70 8,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/75 27,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/80 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/90 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/91 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/93 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
57/02 99,393.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
57/03 49,444.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/103/9-150/13 99,255.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/105/9-280/13 99,806.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/116/10-101/13 90,349.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/121/9-180/13 90,725.00          სამეცნიერო გრანტი 2014



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/139/9-150/13 77,357.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/151/9-102/13 90,909.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/64/3-250/13 100,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/81/2-120/13 77,889.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/95/9-250/13 67,027.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CF/12/2-130/14 19,556.93          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CF/13/6-200/14 27,538.21          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CF/19/2-150/14 6,580.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CF/39/2-140/14 14,550.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CF/50/6-420/14 29,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CF/66/8-339/14 19,406.67          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CF/9/1-20/14 19,476.67          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/12/6-200/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/18/5-113/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/27/6-265/13 49,994.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/33/1-31/13  49,999.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/38/6-200/13 49,984.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/43/8-335/13  50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/9/5-100/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/100/5-106/13 40,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/101/6-140/13 38,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/109/9-220/13 49,867.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/117/6-480/13 49,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/142/9-280/13 49,778.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/144/6-130/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/154/6-420/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/218/9-280/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/223/5-100/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/226/7-220/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/237/3-121/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/246/1-30/13 49,595.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/25/2-110/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/258/9-160/13 49,544.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/262/1-20/13 49,667.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/309/2-161/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/317/1-20/13 48,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/322/10-100/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/328/9-156/13 48,872.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/334/7-272/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/337/7-140/13 47,444.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/36/3-170/13 49,223.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/37/7-120/13 46,333.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/399/1-20/13 49,742.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/45/1-20/13 38,578.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/451/7-230/13 34,808.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/454/2-170/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/500/6-130/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/51/4-102/13 49,650.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/532/2-154/13 49,650.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/54/1-10/13 27,983.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/617/7-270/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
LE/23/1-30/13 49,776.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SU/34/6-130/14 35,526.69          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SU/39/2-110/14 36,986.35          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/06 25,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/09 23,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/10 30,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/11 35,332.00          სამეცნიერო გრანტი 2014



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/14 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/15 22,444.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/16 28,889.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/18 25,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/21 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/22 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/23 23,667.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 04/12 3,618.11            სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 04/15 26,422.50          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 04/19 36,946.40          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 09/16 15,134.91          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 09/23 7,454.80            სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 11/13 24,620.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 11/22 17,186.69          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 30/01 66,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 30/17 99,519.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 30/21 69,200.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 30/22 73,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 30/26 62,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 30/27 79,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 30/30 81,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/25 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/42 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/65 49,560.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/66 49,140.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/70 41,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/72 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/74 46,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/166/3-200/13 100,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2014



სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/183/4-100/13 82,210.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/30/9-150/13 76,950.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/41/10-150/13 75,280.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/48/13-100/13 100,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/61/3-102/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/96/3-250/13 83,350.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი CF/21/3-250/14 28,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი CF/26/2-160/14 29,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი CF/77/3-110/14 12,516.93          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/115/9-180/13 49,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/286/5-101/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/292/6-120/13 49,775.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/34/6-265/13 16,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/354/3-180/13 5,120.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/360/3-105/13 49,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/395/6-420/13 45,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/403/4-100/13 49,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/430/3-250/13 49,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/451/7-230/13 7,531.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/539/5-100/13 49,610.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/586/9-110/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/607/10-170/13 49,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი დ-13/03 24,090.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 04/13 27,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 04/16 22,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 04/22 30,959.71          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 04/23 27,673.99          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 04/41 10,697.30          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 04/43 6,492.80            სამეცნიერო გრანტი 2014



ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 09/20 11,461.82          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 09/21 15,949.59          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 30/11 100,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 30/35 57,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 31/35 49,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 31/46 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 31/62 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 31/75 21,725.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 31/79 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 31/88 49,730.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 31/94 49,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი AR/10/10-160/13 99,920.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი AR/193/10-100/13 37,589.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი AR/24/10-140/13 89,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი AR/240/10-120/13 2,925.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი AR/245/10-120/13 87,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი AR/92/10-110/13 71,280.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი AR/94/10-160/13 60,175.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR/177/6-420/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR/217/10-140/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR/353/10-102/13 49,395.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR/398/10-120/13 49,940.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR/547/10-102/13 48,845.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR/582/10-101/13 49,333.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი SU/22/10-105/14 22,822.46          სამეცნიერო გრანტი 2014

ააიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
04/20 23,846.20          სამეცნიერო გრანტი 2014

ააიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
04/46 16,201.94          სამეცნიერო გრანტი 2014

ააიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
29/02 2,309.72            სამეცნიერო გრანტი 2014

ააიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
SU/37/7-230/14 43,863.97          სამეცნიერო გრანტი 2014



ააიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
დ-13/17 26,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
09/13 19,939.48          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
11/04 24,969.47          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
11/14 40,320.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
13/10 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
25/31 177.33               სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
30/37 3,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
31/04 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
31/16 49,940.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
31/17 49,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
31/40 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
CF/36/7-190/14 29,395.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR/260/7-270/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
დ-13/04 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 11/19 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 11/20 26,005.46          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 30/08 99,969.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 31/22 49,979.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 31/63 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 57/01 100,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი DI/45/1-20/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი AR/190/1-40/13 99,572.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი AR/216/1-20/13 100,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR/361/1-10/13 49,555.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR/457/1-20/13 49,480.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი SS/4/1-10/14 28,988.20          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 11/05 49,905.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 11/15 41,200.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 31/58 49,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/349/2-105/13 49,830.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/490/1-60/13 38,240.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/616/2-105/13 49,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
11/16 24,196.59          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
11/17 49,940.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
30/25 88,200.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
31/71 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
31/84 49,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2014



სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/281/8-403/13 49,980.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/358/10-100/13 49,904.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/409/2-141/13 49,990.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/444/3-130/13 49,650.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
04/48 35,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
31/33 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
31/69 48,740.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
31/73 49,038.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
57/05 99,370.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
57/06 92,180.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/164/3-200/13 49,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/339/1-10/13 49,830.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/491/2-153/13 49,830.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
SU/42/1-31/14 29,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემიის 

საქართველოს განყოფილება
11/02 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია
11/25 42,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია
CF/57/10-100/14 29,258.41          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია
FR/233/10-100/13 49,877.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის 

ინსტიტუტი
31/59 25,980.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის 

ინსტიტუტი
AR/136/3-160/13 85,498.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 11/23 42,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 31/78 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 31/82 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი AR/201/3-200/13 36,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი FR/342/3-180/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი FR/354/3-180/13 44,846.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი დ-13/02 50,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს ქალთა და ბავშვთა დაცვის 

კავშირი
დ-13/08 24,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი 30/36 98,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014



სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი 31/36 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ თბილწყალგეო 11/01 41,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ თბილწყალგეო FR/240/3-109/13 49,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი
31/21 49,693.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი
FR/213/1-40/13 18,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი
FR/276/2-150/13 40,650.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი
FR/93/1-40/13 39,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართ. უნივერსიტეტი
13/02 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართ. უნივერსიტეტი
 DI/21/9-140/13   50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლოს ექსპ. 

ერ. ბიურო
11/09 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლოს ექსპ. 

ერ. ბიურო
30/34 99,865.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლოს ექსპ. 

ერ. ბიურო
FR/67/3-100/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
11/11 23,320.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
31/86 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/288/1-20/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ სოხუმის უნივერსიტეტი 11/18 30,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ თბილისის მათემატიკურ მეცნიერებათა 

ცენტრი
13/07 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ჩერქეზულ (ადიღეური) კულტურის ცენტრი FR/471/2-132/13 40,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა 

თამარ მეფის სახ. სასწავლო უნივერსიტეტი
17/03 70,590.84          სამეცნიერო გრანტი 2014

a(a)ip CCU დ-13/01 25,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ თბილისის #199 სკოლა 59/06 240.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ თბილისის #199 სკოლა 59/07 240.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ 61-ე საჯარო სკოლა 59/03 240.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

ააიპ გიორგი ახვლედიანის სახ. ენათმეცნიერების 

ისტორიის საზოგადოება
დ-13/13 49,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

საქართველოს ტელემედიცინის კავშირი 31/05 49,920.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ მეცნიერება და ენერგეტიკა 31/06 49,280.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ მდგრადი განვითარების, რესურსული 

ბაზის და სტრატეგიული კვლევების კავკასიის 

ფონდი
31/13 48,803.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ დრო და მემკვიდრეობა 31/43 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს სამაცივრო და კრიოგენული 

ტექნიკის და ჰაერის კონდიცირების ინჟინერთა 

ასოციაცია
31/26 1,412.00            სამეცნიერო გრანტი 2014



ა(ა)იპ მოზრდილთა და ბავშვთა უროლოგიის 

კლინიკური და სამეცნიერო განვითარების 

ფონდი
30/18 33,622.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ მოზრდილთა და ბავშვთა უროლოგიის 

კლინიკური და სამეცნიერო განვითარების 

ფონდი
31/51 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ააიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი
31/83 37,180.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ააიპ საქ. სამეცნიერო-საგანმ. კომპიუტერული 

ქსელების ასოციაცია გრენა
30/16 34,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ააიპ საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაცია 25/09 59.68                 სამეცნიერო გრანტი 2014

ააიპ კომპარატივისტული ლიტერატურის 

ქართული ასოციაცია
31/92 46,772.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ქ. თბილისის #24 საჯარო სკოლა 59/01 240.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

ქ. თბილისის #100 საჯარო სკოლა 59/02 240.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

ქ. თბილისის #155 საჯარო სკოლა 59/04 240.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

ქ. თბილისის #128 საჯარო სკოლა 59/05 240.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

ქ. თბილისის #123 საჯარო სკოლა 59/08 240.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

ქ. თბილისის #63 საჯარო სკოლა 59/09 150.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

ქ. თბილისის #11 საჯარო სკოლა 59/10 237.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

ქ. თბილისის #141 საჯარო სკოლა 59/11 237.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

ჟიული შარტავას სახ. ქ.რუსთავის #4 საჯარო 

სკოლა
59/12 240.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სსიპ ზურაბ 

ბეგიაშვილის სახ. სოფელ კუმისის საჯარო 

სკოლა
59/13 240.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

ქ. თბილისის #69 საჯარო სკოლა 59/14 200.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულის 

საჯარო სკოლა
59/15 210.00               სამეცნიერო გრანტი 2014

თენგიზ ურუშაძე 59/16 81.00                 სამეცნიერო გრანტი 2014

არჩილ ძირკვაძე 59/16 81.00                 სამეცნიერო გრანტი 2014

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი 57/04 96,696.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ კავკასიისა და აღმოსავლეთის კვლევის 

ცენტრი
57/06 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს კარდიოვასკულური და 

ინტერვენციული რადიოლოგიის ასოციაცია 

(სკირა)
DI/3/8-335-13 49,998.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს ნევროლოგიური ფორუმი DI/16/8-313/13 48,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

დერმატოონკოლოგიის, დერმატოსკოპიისა და 

კანის ოპტიკური დიაგნოსტიკის ასოციაცია
04/14 27,075.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი CF/85/2-191/14 26,153.33          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი LE/31/2-200/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი FR/592/6-160/13 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ უხერხემლოთა კვლევის ცენტრი FR/221/7-110/13 40,138.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ადამიანის ჰარმონიული განვითარების 

ხელშემწყობი საზოგადოება
04/24 18,435.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი FR/376/8-335/13 48,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი FR/519/6-100/13 30,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ თ.გელაძის სახ. საქართველოს 

ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგა (სემლ)
FR/373/8-313/13 49,690.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

სსიპ ნ. ბერძენიშვილის სახ. ქუთაისის 

სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
FR/590/2-150/13 49,840.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. 

სახელმწიფო კონსერვატორია
LE/37/1-140/13 46,477.00          სამეცნიერო გრანტი 2014



ააიპ ქართველოლოგიური სკოლის ფონდი SS/12/1-20/14 26,607.09          სამეცნიერო გრანტი 2014

ააიპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი 30/04 97,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

აა()იპ თავისუფალი უნივერსიტეტის 

გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების 

ცენტრი
17/04 25,415.32          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახ. 

გეოგრაფიული საზოგადოება
17/05 40,129.24          სამეცნიერო გრანტი 2014

ა(ა)იპ ”ფონდი მედინვესტი” CF/23/8-338/14 29,021.89          სამეცნიერო გრანტი 2014

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 

ინსტიტუტი
04/39 18,641.21          სამეცნიერო გრანტი 2014

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 

ინსტიტუტი
04/40 10,232.20          სამეცნიერო გრანტი 2014

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 

ინსტიტუტი
04/42 9,078.75            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა 

და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრი
04/38 4,105.21            სამეცნიერო გრანტი 2014

ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა 

და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრი
04/47 15,550.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

ლაბორატორია
04/47 19,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2014

ბათუმის №114 საჯარო სკოლა SC/66/9-240/14 5,760.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ბათუმის №1 საჯარო სკოლა SC/55/6-470/14 5,790.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ბათუმის №2 საჯარო სკოლა SC/23/7-100/14 5,760.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

თელავის №1 საჯარო სკოლა SC/22/9-240/14 5,760.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკნის 

საჯარო სკოლა
SC/75/9-220/14 5,340.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ვლადიმერ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-

მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა
SC/14/9-240/14 5,760.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ვლადიმერ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-

მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა
SC/8/7-200/14 5,760.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ვლადიმერ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-

მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა
SC/65/6-130/14 5,711.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ქ. თბილისის №54 საჯარო სკოლა SC/19/9-260/14 5,760.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

თეთრიწყაროს №1 საჯარო სკოლა SC/57/9-210/14 5,660.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშნის 

საჯარო სკოლა
SC/3/9-240/14 5,760.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისის 

საჯარო სკოლა
SC/16/7-150/14 5,760.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ქ. თბილისის №31 აჯარო სკოლა SC/59/9-101/14 5,760.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

ქ. რუსთავის #24 ქართული გიმნაზია SC/68/5-104/14 5,659.00            სამეცნიერო გრანტი 2014

გია სირბილაძე 03/79
178.11                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ირინა ხუციშვილი 03/80
148.62                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ზვიად კირტავა 03/82
410.61                

სამეცნიერო გრანტი
2015

რუსუდან ასათიანი 03/92
299.41                

სამეცნიერო გრანტი
2015



მზია ჟვანია 03/97
94.36                  

სამეცნიერო გრანტი
2015

ქართლოს ყაჭიაშვილი 03/102
345.24                

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ ბიკაშვილი 03/105
316.93                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ეკატერინე კლდიაშვილი 03/106
385.11                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ოთარ ჯანელიძე 03/107
147.26                

სამეცნიერო გრანტი
2015

დავით ნიშნიანიძე 03/108
105.18                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ომარ კურტანიძე 03/109
191.13                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო ფოფხაძე 03/111
637.94                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ბიძინა კაპანაძე 03/116
220.14                

სამეცნიერო გრანტი
2015

რამაზ ლომსაძე 03/01
1,612.57             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარიამ ჩხარტიშვილი 03/02
2,246.40             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლევან ჩხარტიშვილი 03/03
3,966.81             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვლადიმერ ელისაშვილი 03/04
1,439.81             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თეონა ლომსაძე 03/05
2,640.91             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ელენე გიუნაშვილი 03/06
652.20                

სამეცნიერო გრანტი
2015

მაკა თეთრაძე 03/07
2,101.56             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლილი ნადარაია 03/08
3,457.76             

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი ბურჯანაძე 03/09
1,749.94             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნუგზარ ღომიძე 03/10
3,564.56             

სამეცნიერო გრანტი
2015

კარენ მულკიჯანიანი 03/11
7,588.62             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თინათინ კუჭუხიძე 03/12
2,943.40             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ ჩხეიძე 03/13
1,462.03             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ერეკლე პირველი 03/14
4,473.85             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნათია ჯალაბაძე 03/15
2,087.78             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ ლეკვეიშვილი 03/16
1,315.83             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ქეთევან ცეცხლაძე 03/18
2,341.46             

სამეცნიერო გრანტი
2015



მიხეილ ჩიხრაძე 03/19
2,655.97             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ია ფიფია 03/20
4,564.67             

სამეცნიერო გრანტი
2015

გელა ბესელია 03/21
1,587.48             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო ჩიქოვანი 03/22
1,371.91             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარიამ ბეციაშვილი 03/23
2,860.05             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნათია ჯალაღონია 03/24
3,956.85             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ სანიკიძე 03/25
2,851.20             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ ჭელიძე 03/26
2,242.36             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ეკატერინე გაჩეჩილაძე 03/27
1,666.37             

სამეცნიერო გრანტი
2015

დარეჯან გარდავაძე 03/28
1,767.03             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მანანა ჯავახიშვილი 03/29
1,757.19             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნონა მიქაია 03/30
3,993.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ირაკლი ჩაგანავა 03/31
5,235.89             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნიკო ცუცქირიძე 03/33
2,184.58             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ია ყურაშვილი 03/34
2,959.72             

სამეცნიერო გრანტი
2015

იოსებ მეცხვარიშვილი 03/35
1,569.75             

სამეცნიერო გრანტი
2015

არჩილ ჩხოტუა 03/36
2,669.22             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ირაკლი ჩხაიძე 03/37
1,268.63             

სამეცნიერო გრანტი
2015

დალი კანდელაკი 03/38
1,710.57             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვახტანგ ჭარაია 03/39
4,352.24             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ დემეტრაშვილი 03/40
734.64                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნატო გენგიური 03/41
1,742.91             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მაია მანწკავა 03/43
2,201.29             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თინათინ საბაური 03/44
1,461.64             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თინათინ სახელაშვილი 03/45
1,461.64             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ავთანდილ ოქროსცვარიძე 03/46
4,516.21             

სამეცნიერო გრანტი
2015



ლანა ქარაია 03/47
5,110.65             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვახტანგ ბარბაქაძე 03/48
7,325.21             

სამეცნიერო გრანტი
2015

შორენა წიკლაური 03/49
3,210.91             

სამეცნიერო გრანტი
2015

სოფიო კობაური 03/50
5,601.97             

სამეცნიერო გრანტი
2015

რაულ თურმანიძე 03/51
7,164.44             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარინა კუნჭულია 03/52
895.92                

სამეცნიერო გრანტი
2015

მაია როინიშვილი 03/53
4,971.08             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ხათუნა ფარქოსაძე 03/54
3,931.57             

სამეცნიერო გრანტი
2015

იმედა რუბაშვილი 03/55
2,413.33             

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი სანიკიძე 03/56
5,208.34             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თინათინ ჭინჭარაული 03/57
2,014.34             

სამეცნიერო გრანტი
2015

აკაკი ფეიქრიშვილი 03/58
4,575.21             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარიამ ბერიაშვილი 03/59
2,228.09             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვლადიმერ პაპავა 03/60
2,573.91             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ხათუნა მანაგაძე 03/61
1,459.93             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ზვიად კირტავა 03/62
5,294.05             

სამეცნიერო გრანტი
2015

დავით გიგინეიშვილი 03/63
1,689.52             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარინე შავლაყაძე 03/64
4,885.34             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარინა თოფურიძე 03/65
1,833.89             

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი ლომინაძე 03/66
2,437.39             

სამეცნიერო გრანტი
2015

რუსუდან ასათიანი 03/67
3,624.32             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლელა ბაქანიძე 03/68
2,423.61             

სამეცნიერო გრანტი
2015

დალი ზანგურიშვილი 03/69
2,547.93             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მიხეილ თუთბერიძე 03/70
4,621.54             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ირმა ხაჩიძე 03/71
915.99                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნანული ნინაშვილი 03/72
2,070.92             

სამეცნიერო გრანტი
2015



მარიამ ბერიაშვილი 03/73
735.54                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო ნანეიშვილი 03/74
3,542.79             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ზურაბ თავართქილაძე 03/75
2,630.21             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნიკოლოზ ჩიხრაძე 03/76
5,275.83             

სამეცნიერო გრანტი
2015

გელა ცაავა 03/77
1,505.70             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნატალია დაჩანიძე 03/78
2,145.53             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ მახარობლიძე 03/79
4,868.30             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვაჟა კიკნაძე 03/80
3,473.66             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ოლია რჩეულიშვილი 03/81
4,512.11             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ზაალ გულაშვილი 03/82
2,670.98             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლაშა ჩხარტიშვილი 03/83
1,357.34             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ზაზა ოსმანოვი 03/84
2,818.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თინათინ საბაური 03/85
1,529.75             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მირანდა ხაჯიშვილი 03/86
2,739.50             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ცოტნე ჟღენტი 03/87
2,012.37             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ომარ კურტანიძე 03/88
4,344.58             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო სხირტლაძე 03/89
1,397.52             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვახტანგ ჭარაია 03/90
7,030.37             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თეიმურაზ ლეჟავა 03/91
4,088.64             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ეკატერინე კლდიაშვილი 03/92
5,007.18             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თენგიზ ბოკუჩავა 04/01
3,939.95             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მანუჩარ გვარამია 04/02
14,048.15           

სამეცნიერო გრანტი
2015

რუსუდან კაკავა 04/02
7,317.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მამუკა ჩიქოვანი 04/03
13,357.74           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვიტალი ბახტაძე 04/03
7,449.60             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ ჯანელიძე 04/04
3,646.24             

სამეცნიერო გრანტი
2015



მარინა ფარცხალავა 04/04
7,287.90             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ელენე იორდანიშვილი 04/05
14,872.56           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გოდერძი ნარიმანიშვილი 04/05
7,032.90             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მიხეილ მებონია 04/06
13,867.74           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარინა დევიძე 04/07
7,669.20             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო ქობალია 04/08
12,738.60           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გრიგოლ აბულაძე 04/17
6,281.07             

სამეცნიერო გრანტი
2015

დიტო შერგელაშვილი 04/18
6,281.07             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო ბათიაშვილი 04/19
107,761.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

ირმა ყარაულაშვილი 04/20
107,761.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამაზ მძინარაშვილი 04/21
18,817.60           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარიამ ხვედელიძე 04/21
2,971.20             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ირინე პაპუკაშვილი 04/21
2,971.20             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ ჯანელიძე 04/21
12,506.40           

სამეცნიერო გრანტი
2015

იზა მათარაშვილი 04/22
7,883.40             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მედეა ბურჯანაძე 04/23
7,883.40             

სამეცნიერო გრანტი
2015

რამაზ ხომერიკი 04/24
7,883.40             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ანდრო ჭანიშვილი 04/25
22,184.31           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო ფონჯავიძე 04/25
4,019.69             

სამეცნიერო გრანტი
2015

გოდერძი ნარიმანიშვილი 04/25
7,883.40             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თემურ ჯანგველაძე 04/26
19,068.28           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ზურაბ კიღურაძე 04/26
6,187.72             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო წერეთელი 04/26
7,883.40             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარინე ფუთურიძე 04/27
7,883.40             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ზარა ბაღდასარიანი 09/25
7,812.49             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მალხაზ ჯაბუა 09/27
7,928.36             

სამეცნიერო გრანტი
2015



მერი გუგეშაშვილი 15MR_1.2.1.5_23
4,560.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო კობახიძე 15MR_ 1.2.1.5_27
4,120.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მირიან მაქაძე 15MR_1.2.1.5_48
4,520.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

სანდრო ქენქაძე 15MR_1.2.2.1_57
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ქეთევან ქორიძე 15MR_1.2.4.1_2
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი ლოლაშვილი 15MR_1.2.5.4_28
2,820.48             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ირაკლი შარვაძე 15MR_1.2.5.4_29
3,600.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვახტანგ აბაშიძე 15MR_2.1.1_40
4,720.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

კონსტანტინე რაზმაძე 15MR_2.1.1_41
4,720.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო ჭამიაშვილი 15MR_2.1.1_6
3,512.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მზია დავითაშვილი 15MR_2.1.6_1
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ გოგოლიშვილი 15MR_2.1.6_14
4,208.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თათია ყულჯანიშვილი 15MR_2.1.6_21
4,792.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

 ბერიკა ბერიძე 15MR_2.1.6_25
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ხატია ნადირაშვილი 15MR_2.1.6_35
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თინათინ ნიქაბაძე 15MR_2.1.6_38
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნათია ბარათელი 15MR_2.1.6_4
4,654.40             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ანა ხაზარაძე 15MR_2.1.6_49
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო მანველიძე 15MR_2.1.6_51
3,840.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ბექა ბუაძე 15MR_2.2.10_31
4,720.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თორნიკე ჭაბუკიანი 15MR_2.2.2_30
4,640.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნიკა ბოჭორიშვილი 15MR_2.2.3_18
3,840.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი ოქროპირიძე 15MR_2.2.3_22
4,062.40             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვლადიმერ თვალიაშვილი 15MR_2.2.6_5
4,040.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

კახა მჭედლიშვილი 15MR_2.3.1_32
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნათია ხარაბაძე 15MR_2.3.1_45
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015



ნორა კირთაძე 15MR_2.3.1_53
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ეკატერინე ბურკიაშვილი 15MR_2.3.1_9
1,136.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ გორგოშაძე 15MR_2.3.2_12
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თათია ხოსიტაშვილი 15MR_2.4.1_19
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ილია კუნჭულია 15MR_2.4.1_36
2,960.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარიამ ტყებუჩავა 15MR_2.4.1_37
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მანანა ვეფხვაძე 15MR_2.4.5_39
1,760.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარიამ რუსიტაშვილი 15MR_2.4.5_50
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

სანდრო ზაკალაშვილი 15MR_2.4.5_58
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

სალომე დოლიძე 15MR_2.5.4_20
3,046.40             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თემურ გუგუშვილი 15MR_2.5.4_55
3,400.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარი ქებურია 15MR_2.5.4_56
4,680.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ გადრანი 15MR_2.5.5_26
4,560.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლანა ჩოლოგაური 15MR_2.6.1_8
3,360.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნათია ჯანგულაშვილი 15MR_2.6.2_24
2,400.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

გოგა ასლამაზიშვილი 15MR_2.6.2_33
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თათია ლაბაძე 15MR_2.6.2_34
3,240.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ოთარ ჭულუხაძე 15MR_2.6.3_3
1,760.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ანა მაისურაძე 15MR_2.6.5_11
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თინათინ ჯიქურაშვილი 15MR_2.6.5_15
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

 მარიამ ხატიაშვილი 15MR_2.6.5_16
4,120.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი ხაზარაძე 29/05
13,460.12           

სამეცნიერო გრანტი
2015

შოთა მათითაშვილი DO/102/1-10/14
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ქეთინო ნაცარიშვილი DO/104/10-101/14
20,985.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გოდერძი ეხვაია DO/107/5-101/14
20,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ეკატერინე ჯოხაძე DO/137/2-150/14
11,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015



გრიგოლ დიდიძე DO/138/6-310/14
19,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი წიკლაური DO/149/2-104/14
15,770.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გურამ ჩხატარაშვილი DO/15/2-105/14
14,490.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნელი მაღლაკელიძე DO/150/7-276/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ქეთევან მაზმიშვილი DO/151/8-335/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ირაკლი ჩიტაია DO/155/5-105/14
20,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ანა გავარდაშვილი DO/159/4-130/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ქეთევან ქართველიშვილი DO/166/7-140/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო მღებრიშვილი DO/170/2-131/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ქეთევან ჩუბინიძე DO/171/8-314/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

დავით ნასყიდაშვილი DO/173/2-105/14
20,550.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გურანდა ავქოფაშვილი DO/187/10-105/14
20,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ირაკლი გუჯაბიძე DO/189/10-100/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნანა კვირკველია DO/192/2-222/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სოფიო ქადაგიშვილი DO/193/1-10/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

დავით ხუციშვილი DO/202/6-310/14
14,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

რუსუდან კაკავა DO/206/6-430/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

რევაზ გერაძე DO/21/2-230/14
10,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლევან კოჭლამაზაშვილი DO/224/1-30/14
10,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გია ტარიელაძე DO/225/2-183/14
5,571.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო ჩეკურიშვილი DO/226/2-150/14
16,450.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მიხეილ დარჯანია DO/228/4-100/14
14,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მიხეილ მებონია DO/237/3-250/14
20,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი ტეფნაძე DO/24/5-100/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნანა მეფარიშვილი DO/246/2-150/14
19,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო მენგი-ბარძიმაშვილი DO/25/2-110/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015



ნოდარ ნათენაძე DO/253/10-140/14
14,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი სურგულაძე DO/26/4-142/14
5,000.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ივეტა გოგავა DO/261/2-151/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი მარგველანი DO/267/7-222/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

კახა ტრაპაიძე DO/271/2-150/14
20,420.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნატო ახალაია DO/273/1-30/14
18,820.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარიამ ციცაგი DO/275/9-280/14
19,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ანა დოლიძე DO/277/1-20/14
16,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ჯულიეტა გაგლოშვილი DO/280/4-110/14
18,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლევან გელაშვილი DO/286/1-20/14
14,700.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ერეკლე უგრელიძე DO/287/2-230/14
17,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ანა ბაქანიძე DO/298/1-30/14
11,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ზარა ბაღდასარიანი DO/30/6-200/14
18,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო რაზმაძე DO/300/2-150/14
20,412.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მაია გოგოლაძე DO/301/2-110/14
17,825.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი ჩიჩუა DO/305/4-105/14
20,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მერაბ ჩიქვინაძე DO/308/4-105/14
20,980.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ელენე კაკაბაძე DO/311/7-280/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

დალი ბერიძე DO/312/8-404/14
14,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი ამირანაშვილი DO/32/2-183/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

რუსუდან ჩართოლანი DO/321/5-104/14
20,945.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვახტანგ შამუგია DO/326/2-104/14
13,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

აკაკი ქათამაძე DO/329/3-100/14
11,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარინე წიკლაური DO/335/2-110/14
11,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ კობერიძე DO/34/2-190/14
10,460.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლალი ბერიშვილი DO/349/2-200/14
20,140.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015



ზურაბ თარგამაძე DO/351/1-10/14
16,700.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნანა მაჭარაძე DO/355/2-211/14
11,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ინესსა კეკელიძე DO/363/10-160/14
11,100.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნანა მამაგულიშვილი DO/364/2-221/14
13,311.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნათია მიროტაძე DO/367/2-131/14
7,000.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

საბა ფიფია DO/37/2-184/14
14,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი კირკიტაძე DO/372/10-101/14
17,560.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ ლეჟავა DO/374/2-130/14
20,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

არჩილ გაგნიძე DO/376/2-210/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარიამ გაბუნია DO/38/2-191/14
3,650.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო ჯორჯაძე DO/383/2-200/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ ბახტაძე DO/385/8-308/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

შორენა ქურდაძე DO/387/2-230/14
20,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლევან ლაგვილავა DO/391/2-230/14
11,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ირაკლი ხვედელიძე DO/394/2-110/14
17,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნათია ქვაჩაკიძე DO/396/2-110/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი ნარიმანიშვილი DO/5/1-10/14
18,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ირაკლი მანველიზე DO/56/2-190/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლელა ხარტიშვილი DO/58/2-222/14
20,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლია წვერავა DO/59/7-222/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო ტაბეშაძე DO/6/2-151/14
12,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ ამაშუკელი DO/60/2-150/14
14,120.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო სურმავა DO/68/2-141-14
19,674.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო ბეგიაშვილი DO/69/2-183/14
6,771.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

პავლე ჭანტურიშვილი DO/70/2-141/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ალექსანდრე სბორშიკოვი DO/74/5-104/14
14,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015



გიორგი ომსარაშვილი DO/75/2-132/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მანონი კოდუა DO/77/3-109/14
20,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლაშა ასანიძე DO/80/9-280/14
20,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მაია ლომიშვილი DO/82/10-170/14
15,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

თეიმურაზ ფარჯანაძე DO/88/2-105/14
10,840.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ბესიკ დუნდუა YS/10/11-811/15
21,714.15           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვაჟა ნებიერაძე YS/14/11-811/15
23,974.20           

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ საქუაშვილი YS/14/2-110/14
1,751.35             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლაშა მსხილაძე YS/16/13-813/15
16,600.30           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გურანდა ავქოფაშვილი YS/18/14-814/15
23,465.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლაშა ასანიძე YS/19/11-811/15
23,541.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

თეა არაბული YS/21/10-101/14
13,004.30           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ზურაბ კიღურაძე YS/23/5-106/14
11,250.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვახტანგ ჭარაია YS/24/2-230/14
6,750.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თათია მთვარელიძე YS/27/16-816/15
8,751.40             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ანა ცხვედიანი YS/27/7-280/14
376.04                

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ ხარძიანი YS/28/11-811/15
13,716.10           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ანა ცანავა YS/28/2-130/14
1,287.45             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ირაკლი ჩიტაია YS/29/11-811/15
9,700.45             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარიკა ავქოფაშვილი YS/30/11-811/15
23,446.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარინა სოსელია YS/30/6-420/14
1,813.75             

სამეცნიერო გრანტი
2015

არჩილ სურმავა YS/31/12-812/15
17,513.25           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნიკო ცუცქირიძე YS/32/12-812/15
17,608.25           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ხათუნა ბარბაქაძე YS/33/11-811/15
25,460.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

იმედა რუბაშვილი YS/35/11-811/15
6,693.70             

სამეცნიერო გრანტი
2015

თეა გამრეკელი YS/35/2-131/14
7,125.90             

სამეცნიერო გრანტი
2015



ბაგრატ გოდიბაძე YS/36/11-811/15
33,152.15           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლევან ტიელიძე YS/36/9-102/14
1,307.64             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლევან ლომიძე YS/38/11-811/15
23,993.75           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარინე შავლაყაძე YS/40/10-170/14
17,568.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

შოთა გოგიჩაიშვილი YS/40/11-811/15
29,087.10           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი გაფრინდაშვილი YS/45/9-151/14
888.61                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნათია მიროტაძე YS/48/2-131/14
414.01                

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი პაპაშვილი YS/49/2-150/14
1,321.25             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მაკა გეგენავა YS/5/8-305/14
7,145.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლია ჯამბურია YS/50/2-110/14
1,088.60             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნანა გრატიაშვილი YS/51/7-110/14
7,154.54             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ხათუნა გაფრინდაშვილი YS/53/1-10/14
1,227.50             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო კულიკოვა YS/57/8-335/14
589.90                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნიკოლოზ გუდაძე YS/60/9-190/14
368.55                

სამეცნიერო გრანტი
2015

სალომე ცოფურაშვილი YS/62/2-151/14
1,124.54             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ალექსანდრე კოჭლაშვილი YS/69/3-160/14
1,199.97             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვახტანგ ჯანდიერი YS/7/3-250/14
13,004.68           

სამეცნიერო გრანტი
2015

აკაკი ლომაია YS/70/3-250/14
1,199.97             

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიული შაბაშვილი YS/73/2-210/14
3,690.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნათია ფურცელაძე YS/77/1-20/14
9,691.51             

სამეცნიერო გრანტი
2015

ჯუანშერ ჯეჯელავა YS/80/6-200/14
1,473.40             

სამეცნიერო გრანტი
2015

შალვა ბარჯაძე YS/9/7-110/14
12,496.58           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ელინა ბაქრაძე YS15_1.2.1.5_57
14,550.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნანა კუნელაური YS15_1.2.1.6_45
15,720.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ცირა კილანავა YS15_1.2.6.2_103
7,300.00             

სამეცნიერო გრანტი
2015

მაია ჭიჭინაძე YS15_1.2.1.5_113
14,950.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015



მაია სვანაძე YS15_2.1.1_100
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

თენგიზ ტეტუნაშვილი YS15_2.1.1_31
15,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი ტეფნაძე YS15_2.1.1_47
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვერიკო ჯელაძე YS15_2.1.2_56
14,989.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ბესიკ დუნდუა YS15_2.1.2_70
17,250.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მაქსიმ იავიჩი YS15_2.1.2_9
11,950.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო ჩხეიძე YS15_2.1.3_92
17,250.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ვიქტორ ალანია YS15_2.1.5_78
14,400.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნათია გავარდაშვილი YS15_2.1.5_8
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

თინათინ ელბაქიძე YS15_2.1.6_91
19,250.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ივანე აბიათარი YS15_2.1.6_96
15,150.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ოლიკო ლეკაშვილი YS15_2.1.4_110
14,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ბესიკ ჩიქვინიძე YS15_2.1.1_43
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ბაგრატ გოდიბაძე YS15_2.2.10_101
14,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მიხეილ ჩიხრაძე YS15_2.2.10_84
16,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნათია ტაბატაძე YS15_2.2.1_94
12,100.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ ცერცვაძე YS15_2.3.1_106
18,421.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გელა ბესელია YS15_2.3.1_34
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლალი ყრუაშვილი YS15_2.3.1_51
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

პაატა სიჭინავა YS15_2.4.1_52
12,725.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამრიკო სუპატაშვილი YS15_2.4.1_72
13,600.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარინე შავლაყაძე YS15_2.4.1_68
16,250.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ხათუნა მარწყვიშვილი YS15_2.5.1_14
13,752.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ბადრი გეჩბაია YS15_2.5.2_30
13,700.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ერეკლე პირველი YS15_2.5.2_7
19,100.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

თამარ გითოლენდია YS15_2.6.2_25
10,225.80           

სამეცნიერო გრანტი
2015



მაია შუხოშვილი YS15_2.6.2_49
12,684.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი უგულავა YS15_2.6.2_87
17,052.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნათია წულუკიძე YS15_2.6.4_55
20,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ანა შანშიაშვილი YS15_2.6.4_58
13,550.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გუგული დუმბაძე SC/66/9-240/14
150.00                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლეილა მამინაიშვილი SC/66/9-240/14
90.00                  

სამეცნიერო გრანტი
2015

ალეკო კალანდია SC/55/6-470/14
150.00                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ქეთევან გვარჯალაძე SC/55/6-470/14
60.00                  

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარინა ნაგერვაძე SC/23/7-100/14
190.00                

სამეცნიერო გრანტი
2015

სემაელ მიქელაძე SC/23/7-100/14
50.00                  

სამეცნიერო გრანტი
2015

მარიამ ელიზბარაშვილი SC/22/9-240/14
200.00                

სამეცნიერო გრანტი
2015

იზოლდა ჭინჭარაშვილი SC/22/9-240/14
40.00                  

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნუგზარ ბუაჩიძე SC/14/9-240/14
170.00                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლელა ბუბაშვილი SC/14/9-240/14
70.00                  

სამეცნიერო გრანტი
2015

ზურაბ ქუჩუკაშვილი SC/8/7-200/14
140.00                

სამეცნიერო გრანტი
2015

რუსუდან გაფრინდაშვილი SC/8/7-200/14
100.00                

სამეცნიერო გრანტი
2015

თეიმურაზ ჩიჩუა SC/65/6-130/14
150.00                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ბექა ბუაძე SC/65/6-130/14
60.00                  

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნანული ნასყიდაშვილი SC/19/9-260/14
180.00                

სამეცნიერო გრანტი
2015

დალი კუპატაძე SC/19/9-260/14
60.00                  

სამეცნიერო გრანტი
2015

თეო ურუშაძე SC/57/9-210/14
70.00                  

სამეცნიერო გრანტი
2015

ციური გონგაძე SC/57/9-210/14
70.00                  

სამეცნიერო გრანტი
2015

ლალი შავლიაშვილი SC/3/9-240/14
180.00                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო კობიაშვილი-მიტიჩაშვილი SC/3/9-240/14
60.00                  

სამეცნიერო გრანტი
2015

ერემია თულაშვილი SC/16/7-150/14
120.00                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ნინო გარსევანიშვილი SC/16/7-150/14
120.00                

სამეცნიერო გრანტი
2015



დალი ნიკოლაიშვილი SC/59/9-101/14
200.00                

სამეცნიერო გრანტი
2015

ქეთევან რაზმაძე SC/59/9-101/14
40.00                  

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 04/16
30,324.04           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 04/18
39,122.14           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 04/27
72,003.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/01
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/20
49,610.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/30
22,220.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/49
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/50
46,443.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/56
40,400.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/57
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/61
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/76
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/77
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/81
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/85
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/87
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/89
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი AR/209/6-120/14
35,990.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი AR/232/4-110/14
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი AR/238/2-105/14
50,860.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი CF/15/15-815/15
39,476.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი DI/9/7-222/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/344/2-152/14
41,406.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/18/5-102/14
45,400.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015



სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/224/2-131/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/235/7-250/14
17,047.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/264/6-350/14
33,351.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/269/1-10/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/307/5-113/13
34,210.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/310/2-141/14
22,700.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/339/6-350/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/346/9-190/13
34,900.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/377/6-290/14
45,975.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/379/6-300/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/380/1-10/14
40,830.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/382/2-210/13
48,740.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/417/6-310/13
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/467/3-250/14
33,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/479/7-130/13
48,378.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/51/6-300/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/516/6-300/14
48,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/52/9-140/14
49,830.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/533/7-274/14
20,100.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/577/6-320/13
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/59/5-103/13
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/631/7-120/13
49,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი HE15-021
99,594.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი LE/17/1-30/13
48,562.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SS15_2_010
20,402.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ-13/05
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015



სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ-13/07
49,868.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ-13/12
40,400.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ-13/20
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/09

40,580.80           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/09

42,281.40           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/10

33,067.28           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/10

40,664.62           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/11

4,845.24             
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/11

40,102.04           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/12

22,005.51           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/15

49,328.76           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/03

49,900.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/07

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/08

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/11

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/12

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/14

49,980.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/15

46,300.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/18

37,554.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/27

43,510.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/28

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/29

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/31

49,822.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/32

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/34

46,888.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/39

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/41

45,333.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/44

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/45

49,889.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/47

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/48

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/52

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/53

49,258.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/55

49,667.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/60

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/64

49,940.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/67

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/80

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/90

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/91

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/93

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
57/02

96,228.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
57/03

98,888.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/10/3-171/14

98,523.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/103/9-150/13

94,665.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/105/9-280/13

97,970.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/116/10-101/13

90,349.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/117/9-150/14

84,514.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/121/3-170/14

99,990.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/121/9-180/13

90,625.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/126/3-250/14

99,818.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/139/9-150/13

79,653.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/15/2-120/14

90,881.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/151/9-102/13

90,909.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/198/9-240/14

99,615.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/207/2-130/14

87,424.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/220/9-120/14

99,886.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/243/2-132/14

64,044.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/26/5-111/14

72,732.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/64/3-250/13

100,000.00         
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/81/2-120/13

60,077.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/95/9-250/13

59,224.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CF/33/11-811/15

28,286.67           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CF/5/2-161/14

28,122.86           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CF/53/13-813/15

26,896.67           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CF/62/13-813/15

37,173.67           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CF/75/9-280/14

26,667.30           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/12/6-200/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/13/6-200/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/18/5-113/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/20/6-200/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/21/6-160/14

49,888.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/26/2-101/14

49,799.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/27/6-265/13

49,994.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/32/6-200/14

49,999.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/33/1-31/13  

49,999.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/38/6-200/13 

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/38/7-220/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/42/1-30/14

49,423.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/43/8-335/13  

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/9/5-100/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/101/1-20/14

49,999.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/101/6-140/13

39,200.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/102/5-100/14

38,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/109/9-220/13

49,033.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/117/6-480/13

49,200.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/137/2-153/14

49,710.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/141/1-30/14

49,138.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/142/1-30/14

49,965.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/142/9-280/13

49,667.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/143/6-350/14

30,999.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/144/6-130/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/154/6-420/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/189/5-113/14

49,888.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/206/7-250/14

38,443.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/208/3-200/14

49,332.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/218/9-280/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/223/5-100/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/226/7-220/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/237/3-121/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/246/1-30/13

49,790.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/25/2-110/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/25/6-100/14

37,800.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/258/9-160/13

47,178.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/261/6-260/14

22,749.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/262/1-20/13

45,666.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/264/6-350/14

16,649.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/265/6-100/14

49,990.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/309/2-161/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/317/1-20/13

49,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/318/1-20/14

43,333.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/322/10-100/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/325/4-120/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/328/9-156/13

49,222.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/334/7-272/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/337/7-140/13

44,866.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/355/2-181/14

28,537.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/358/5-109/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/36/3-170/13

49,888.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/37/7-120/13

49,943.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/370/10-100/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/381/10-160/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/399/1-20/13

48,853.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/41/3-250/14

49,166.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/412/1-20/14

49,866.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/417/6-100/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/43/9-220/14

49,977.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/436/6-480/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/45/1-20/13

36,255.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/451/7-230/13

33,156.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/454/2-170/13

49,044.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/466/1-10/14

49,999.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/467/3-250/14

16,500.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/49/9-170/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/496/2-110/14

43,923.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/500/6-130/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/508/4-120/14

49,888.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/51/4-102/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/532/2-154/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/54/1-10/13

31,667.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/547/8-305/14

49,111.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/617/7-270/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/8/9-152/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/81/9-152/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/86/5-109/14

48,200.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
HE15-022

98,191.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
HE15-025

98,350.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
LE/23/1-30/13 

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SS15_2_007

41,475.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SS15_2_008

40,730.30           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SS15_2_009

39,232.50           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SS15_2_012

41,250.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/06

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/09

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/10

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/11

34,001.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/14

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/21

20,556.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/22

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/23

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 04/06
39,954.26           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 04/08
51,856.74           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 04/12
1,585.04             

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 04/15
3,577.50             

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 04/19
34,841.97           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/25
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/42
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/65
49,560.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/72
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/102/3-121/14
64,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/111/3-122/14
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/122/4-105/14
83,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/137/3-170/14
99,910.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/147/3-103/14
70,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/166/3-200/13
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/183/4-100/13
82,210.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/209/6-120/14
59,010.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/222/3-171/14
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/30/9-150/13
76,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/31/8-314/14
95,290.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/41/10-150/13
75,080.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/47/3-120/14
79,600.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015



სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/48/3-100/13
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/61/3-102/13
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/74/3-120/14
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/84/4-105/14
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/96/3-250/13
83,150.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი CF/14/12-812/15
38,666.67           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი DI/14/3-109/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი DI/16/4-140/14
49,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/115/9-180/13
49,100.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/116/5-100/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/139/9-151/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/148/2-101/14
48,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/286/5-101/13
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/292/6-120/13
49,825.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/3/9-190/14
49,660.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/312/4-150/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/316/6-120/14
49,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/34/6-265/13
16,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/35/9-120/14
49,072.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/354/3-180/13
247.00                

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/360/3-105/13
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/395/6-420/13
43,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/403/4-100/13
47,050.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/430/3-250/13
49,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/45/4-101/14
45,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/451/7-230/13
16,844.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015



სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/539/5-100/13
49,960.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/586/9-110/13
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/607/10-170/13
47,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/7/3-160/14
12,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/88/9-220/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი SS15_2_002
42,600.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/12

40,484.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/13

2,700.00             
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/13

38,450.90           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/14

38,761.62           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/16

500.00                
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/22

40,676.98           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/23

38,775.38           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/41

15,041.15           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/43

19,165.37           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
31/46

17,515.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
31/79

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
31/94

49,500.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
AR/10/10-160/13

99,520.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
AR/100/10-130/14

99,800.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
AR/106/7-280/14

62,440.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
AR/165/10-110/14

52,200.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
AR/193/10-100/13

31,988.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
AR/24/10-140/13

70,100.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
AR/245/10-120/13

88,400.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
AR/92/10-110/13

72,930.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015



ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
AR/94/10-160/13

48,245.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/150/7-276/14

49,200.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/177/6-420/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/191/10-105/14

49,900.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/20/10-140/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/217/10-140/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/345/3-120/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/353/10-102/13

48,325.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/398/10-120/13

49,940.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/510/8-335/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/535/10-102/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/542/10-102/14

49,100.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/547/10-102/13

46,789.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/571/7-120/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/582/10-101/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
04/20

49,085.95           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
04/46

1,183.58             
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
FR/330/7-160/14

49,990.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
FR/353/8-304/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
SS15_2_005

37,460.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
04/16

13,686.67           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
31/17

49,800.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
31/40

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR/167/7-100/14

49,950.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR/257/7-270/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR/260/7-270/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015



სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR/397/7-180/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR/533/7-274/14

29,900.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
SS15_2_001

23,925.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
დ-13/04

23,360.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 31/22
49,720.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 31/63
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 57/01
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი AR/175/1-20/14
94,666.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი AR/190/1-40/13
99,622.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი AR/216/1-20/13
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი AR/218/1-10/14
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი DI/45/1-20/13
49,444.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი DI/54/1-10/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR/308/1-20/14
49,888.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR/361/1-10/13
49,988.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR/396/1-10/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR/457/1-20/13
49,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი HE15-008
81,190.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი SS15_1_001
27,725.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/24/2-105/14
49,980.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/349/2-105/13
49,940.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/372/2-150/14
37,290.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/387/1-60/14
49,415.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/445/2-152/14
49,950.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/490/1-60/13
36,310.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/616/2-105/13
49,020.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015



სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
31/71

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
31/84

49,800.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
AR/176/3-220/14

77,306.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
AR/22/3-109/14

75,400.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
AR/40/9-250/14

100,000.00         
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/239/3-220/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/281/8-403/13

49,990.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/358/10-100/13

49,991.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/368/3-200/14

49,800.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/409/2-141/13

49,840.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/444/3-130/13

49,900.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
31/33

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
31/69

49,630.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
31/73

26,078.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
57/05

74,540.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
57/06

86,680.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
AR/189/10-160/14

50,266.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/152/9-240/14

49,800.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/164/3-200/13

49,500.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/196/2-105/14

39,940.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/233/5-103/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/299/6-110/14

45,650.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/335/10-160/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/339/1-10/13

24,950.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/414/1-10/14

49,250.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/460/10-101/14

38,099.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015



სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/491/2-153/13

45,870.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/541/1-50/14

49,984.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია
CF/36/14-814/15

38,076.67           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია
FR/233/10-100/13

49,920.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია
FR/454/10-140/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია
FR/60/10-140/14

49,300.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის 

ინსტიტუტი
AR/136/3-160/13

74,500.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის 

ინსტიტუტი
FR/241/3-170/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 31/82
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი AR/62/3-180/14
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი DI/28/3-195/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი FR/171/3-180/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი FR/342/3-180/13
49,755.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი FR/354/3-180/13
48,842.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი დ-13/02
25,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ა(ა)იპ ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი დ-13/08
49,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და 

მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
CF/6/3-121/14

29,327.16           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი
31/36

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი
AR/167/3-121/14

100,000.00         
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი
CF/72/11-811/15

32,796.67           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი
FR/261/6-260/14

27,250.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ თბილწყალგეო FR/240/3-109/13
49,700.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი

31/21

46,150.00           

სამეცნიერო გრანტი

2015

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი

FR/213/1-40/13

24,600.00           

სამეცნიერო გრანტი

2015



გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი

FR/216/1-40/14

44,880.00           

სამეცნიერო გრანტი

2015

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი

FR/276/2-150/13

41,850.00           

სამეცნიერო გრანტი

2015

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი

FR/93/1-40/13

49,500.00           

სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართ. უნივერსიტეტი
DI/21/9-140/13  

50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლოს 

ექსპ. ერ. ბიურო
FR/67/3-100/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/86

49,700.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/288/1-20/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ სოხუმის უნივერსიტეტი CF/48/4-100/14
20,658.85           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ ჩერქეზულ (ადიღეური) კულტურის 

ცენტრი
FR/471/2-132/13

40,600.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

a(a)ip CCU დ-13/01
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ააიპ გიორგი ახვლედიანის სახ. 

ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება
FR/503/1-30/14

49,532.00           

სამეცნიერო გრანტი

2015

ააიპ გიორგი ახვლედიანის სახ. 

ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება
დ-13/13

24,950.00           

სამეცნიერო გრანტი

2015

საქართველოს ტელემედიცინის კავშირი 31/05
49,920.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ა(ა)იპ მეცნიერება და ენერგეტიკა 31/06
49,610.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ა(ა)იპ მეცნიერება და ენერგეტიკა FR/119/3-109/14
49,665.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ა(ა)იპ მდგრადი განვითარების, რესურსული 

ბაზის და სტრატეგიული კვლევების კავკასიის 

ფონდი

31/13

45,650.00           

სამეცნიერო გრანტი

2015

ააიპ კომპარატივისტული ლიტერატურის 

ქართული ასოციაცია
31/92

49,722.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი 57/04
94,337.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ა(ა)იპ კავკასიისა და აღმოსავლეთის კვლევის 

ცენტრი
57/06

5,000.00             
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს კარდიოვასკულური და 

ინტერვენციული რადიოლოგიის ასოციაცია 

(სკირა)

DI/3/8-335-13

49,999.00           

სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს ნევროლოგიური ფორუმი DI/16/8-313/13
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015



დერმატოონკოლოგიის, დერმატოსკოპიისა და 

კანის ოპტიკური დიაგნოსტიკის ასოციაცია
04/14

2,898.31             

სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი LE/31/2-200/13
49,880.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ მიკრო და ნანოელექტრონიკის 

ინსტიტუტი
FR/592/6-160/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ უხერხემლოთა კვლევის ცენტრი FR/221/7-110/13
43,988.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ადამიანის ჰარმონიული განვითარების 

ხელშემწყობი საზოგადოება
04/24

11,565.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი FR/376/8-335/13
46,700.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი 04/15
27,884.82           

სამეცნიერო გრანტი
2015

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი FR/25/6-100/14
12,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი FR/519/6-100/13
30,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ა(ა)იპ თ.გელაძის სახ. საქართველოს 

ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგა (სემლ)
FR/373/8-313/13

49,650.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ნ. ბერძენიშვილის სახ. ქუთაისის 

სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
FR/286/1-10/14

48,770.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ ნ. ბერძენიშვილის სახ. ქუთაისის 

სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
FR/590/2-150/13

49,430.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. 

სახელმწიფო კონსერვატორია
LE/37/1-140/13

25,267.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 

ინსტიტუტი

04/39

4,723.69             

სამეცნიერო გრანტი

2015

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 

ინსტიტუტი

04/40

14,662.70           

სამეცნიერო გრანტი

2015

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 

ინსტიტუტი

04/42

14,793.24           

სამეცნიერო გრანტი

2015

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 

ინსტიტუტი

FR/235/7-250/14

32,948.00           

სამეცნიერო გრანტი

2015

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 

ინსტიტუტი

FR/460/10-101/14

11,835.00           

სამეცნიერო გრანტი

2015

ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

04/38

22,180.41           

სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ საქართველოს ალერგოლოგიისა და 

კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაცია
04/07

50,646.80           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა აკადემია AR/201/3-200/13
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2015

გიორგი ლეონიძის სახ. ქართული 

ლიტერატურის მუზეუმი
AR/109/1-20/14

49,311.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015



საქართველოს დავით აღმაშენებლის სა. 

უნივერსიტეტი
FR/355/2-181/14

19,851.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ "ეთელთა" FR/428/3-105/14
49,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი 

ხელოვნების მუზეუმი
FR/409/2-150/14

42,158.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

შპს "საქართველოს უნივერსიტეტი" FR/195/6-265/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტი
FR/384/2-153/14

49,380.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი
FR/570/10-120/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ ბრძოლა კიბოს წინააღმდეგ FR/282/8-314/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ა(ა)იპ ახალგაზრდა მკვლევართა ცენტრი 

უცნობი საქართველო
FR/411/1-10/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

შპს "კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი" FR/291/5-103/14
12,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო FR/476/9-110/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ა(ა)იპ ისტორიის, ეთნოლოგიის და რელიგიის 

შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო 

ცენტრი

FR/406/2-153/14

49,800.00           

სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ ალერგიისა და იმუნოლოგიის კვლევითი 

ცენტრი
FR/165/8-406/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

დიმიტრი უზნაძის სახ. საქართველოს 

ფსიქოლოგთა ეროვნული ასოციაცია
FR/352/2-200/14

24,530.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

საქართველოს პათოლოგთა და ციტოლოგთა 

ასოციაცია
CF/78/13-813/15

12,076.10           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ა(ა)იპ იკომის საქართველოს ეროვნული 

კომიტეტი
CF/89/16-816/15

22,533.33           
სამეცნიერო გრანტი

2015

შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი SS15_2_006
37,885.00           

სამეცნიერო გრანტი
2015

ა(ა)იპ ქართველოლოგიის მხარდამჭერთა 

საერთაშორისო ასოციაცია
SS15_2_011

36,810.00           
სამეცნიერო გრანტი

2015

ვლადიმერ ელისაშვილი 03/04
41.45                  

სამეცნიერო გრანტი
2016

თეონა ლომსაძე 03/05
26.62                  

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლილი ნადარაია 03/08
53.76                  

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნუგზარ ღომიძე 03/10
354.62                

სამეცნიერო გრანტი
2016

კარენ მულკიჯანიანი 03/11
514.70                

სამეცნიერო გრანტი
2016

მიხეილ ჩიხრაძე 03/19
295.11                

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ სანიკიძე 03/25
252.84                

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ ჭელიძე 03/26
249.15                

სამეცნიერო გრანტი
2016



ნიკო ცუცქირიძე 03/33
142.96                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირაკლი ჩხაიძე 03/37
103.28                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვახტანგ ჭარაია 03/39
169.91                

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ დემეტრაშვილი 03/40
70.27                  

სამეცნიერო გრანტი
2016

სოფიო კობაური 03/50
290.20                

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი სანიკიძე 03/56
94.31                  

სამეცნიერო გრანტი
2016

თინათინ ჭინჭარაული 03/57
148.98                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვლადიმერ პაპავა 03/60
285.99                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ზვიად კირტავა 03/62
235.28                

სამეცნიერო გრანტი
2016

დავით გიგინეიშვილი 03/63
102.69                

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარინე შავლაყაძე 03/64
25.61                  

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარინა თოფურიძე 03/65
203.76                

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ლომინაძე 03/66
145.36                

სამეცნიერო გრანტი
2016

რუსუდან ასათიანი 03/67
402.71                

სამეცნიერო გრანტი
2016

მიხეილ თუთბერიძე 03/70
513.51                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირმა ხაჩიძე 03/71
101.77                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნანული ნინაშვილი 03/72
11.09                  

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ ბერიაშვილი 03/73
81.73                  

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნიკოლოზ ჩიხრაძე 03/76
342.97                

სამეცნიერო გრანტი
2016

გელა ცაავა 03/77
167.30                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნატალია დაჩანიძე 03/78
103.80                

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ მახარობლიძე 03/79
517.10                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ზაალ გულაშვილი 03/82
187.99                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლაშა ჩხარტიშვილი 03/83
24.72                  

სამეცნიერო გრანტი
2016

თინათინ საბაური 03/85
117.97                

სამეცნიერო გრანტი
2016

მირანდა ხაჯიშვილი 03/86
293.68                

სამეცნიერო გრანტი
2016



ცოტნე ჟღენტი 03/87
223.59                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო სხირტლაძე 03/89
155.28                

სამეცნიერო გრანტი
2016

თეიმურაზ ლეჟავა 03/91
262.73                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ეკატერინე კლდიაშვილი 03/92
39.97                  

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამაზ გვენეტაძე 03/01
4,700.40             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირმა ბურჯანაძე 03/02
1,544.28             

სამეცნიერო გრანტი
2016

დავით სიჭინავა 03/03
3,237.43             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ეკატერინე სანაია 03/04
4,842.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ქრისტინა ადეიშვილი 03/05
1,190.40             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ქეთევან მოსაშვილი 03/06
808.80                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნოდარ ნათენაძე 03/07
1,168.28             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი დალაქიშვილი 03/08
4,051.13             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ქუთელია 03/09
1,603.78             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლაშა სუხიშვილი 03/10
4,610.45             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნატო ჯორჯიაშვილი 03/11
3,696.85             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მზია ჟვანია 03/12
6,307.65             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნონა ჯანიკაშვილი 03/13
4,114.76             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მალხაზ თორია 03/14
4,624.87             

სამეცნიერო გრანტი
2016

შალვა ბარჯაძე 03/15
3,394.04             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გელა ბესელია 03/16
4,031.68             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ავთანდილ სილაგაძე 03/17
4,744.23             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამაზ ზუბიაშვილი 03/18
2,786.62             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვაჟა ტაბიძე 03/19
4,297.64             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათია ებანოიძე 03/20
3,053.70             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ჯანდიერი 03/21
3,446.52             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ ელიზბარაშვილი 03/22
1,134.15             

სამეცნიერო გრანტი
2016



იზაბელა პეტრიაშვილი 03/23
2,088.31             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ქიქოძე 03/24
3,279.11             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მაია სიგუა 03/25
2,149.35             

სამეცნიერო გრანტი
2016

კონსტანტინე ჩახუნაშვილი 03/26
6,816.22             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მირანდა ხაჯიშვილი 03/27
4,561.16             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ ჩხარტიშვილი 03/28
1,362.12             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სოფიო მატარაძე 03/29
3,194.63             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თინათინ სახელაშვილი 03/30
1,246.75             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მიხეილ ელაშვილი 03/31
3,535.16             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლელა მწარიაშვილი 03/32
2,888.03             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სულხან ტაბაღუა 03/33
3,669.52             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიკა ტატიშვილი 03/34
2,830.07             

სამეცნიერო გრანტი
2016

იმედა რუბაშვილი 03/35
4,069.14             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ონიაშვილი 03/36
3,764.62             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ია ფიფია 03/37
4,284.18             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნიკოლოზ ჩიხრაძე 03/38
2,759.52             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათია ჯალაღონია 03/39
2,815.90             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თინათინ საბაური 03/40
1,209.20             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო კუპატაძე 03/41
3,915.82             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სოფიკო კობაური 03/42
2,855.63             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მაია მანწკავა 03/43
2,843.22             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვახტანგ ბარბაქაძე 03/44
3,529.17             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანა ბაქანიძე 03/45
2,167.62             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ოლღა წურწუმია 03/46
2,834.81             

სამეცნიერო გრანტი
2016

რამაზ ქაცარავა 03/47
3,146.28             

სამეცნიერო გრანტი
2016

დავით პატარაია 03/48
1,763.72             

სამეცნიერო გრანტი
2016



მანონი კურტანიძე 03/49
1,640.82             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ბესარიონ ლასარეიშვილი 03/50
6,200.50             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანა ბაქანიძე 03/51
1,249.62             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მანუჩარ გუნცაძე 03/52
1,677.07             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვახტანგ ჭარაია 03/53
6,330.30             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ ბეციაშვილი 03/54
2,664.86             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ხატიაშვილი 03/55
1,978.76             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვახტანგ ჩქარეული 03/56
536.38                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ცოტნე ჟღენტი 03/57
536.38                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ბაკურ გულუა 03/58
991.56                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ზურაბ კიღურაძე 03/59
5,660.35             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ინესსა კეკელიძე 03/60
1,694.57             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ბიძინა კაპანაძე 03/61
2,902.56             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ ჩხეიძე 03/62
1,695.99             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ალექსანდრე მესხი 03/63
3,687.57             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ია ყურაშვილი 03/64
2,512.53             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თინათინ კუჭუხიძე 03/65
2,416.88             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნიკა ბოჭორიშვილი 03/66
3,089.35             

სამეცნიერო გრანტი
2016

აკაკი ფეიქრიშვილი 03/67
3,095.75             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარინე შავლაყაძე 03/68
4,147.16             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ზვიად კირტავა 03/69
5,467.02             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თეა არაბული 03/70
2,643.69             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თინათინ ბუთხუზი 03/71
2,914.95             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ბასილაია 03/72
2,636.22             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათია ხულუზაური 03/73
3,542.46             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მიხეილ ჩიხრაძე 03/74
3,759.43             

სამეცნიერო გრანტი
2016



ლევან ჩხარტიშვილი 03/75
1,088.69             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ტარიელ ქემოკლიძე 03/76
2,246.78             

სამეცნიერო გრანტი
2016

კარენ მულკიჯანიანი 03/77
3,461.33             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სოფო გოქაძე 03/78
3,382.63             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ფოფხაძე 03/79
5,053.85             

სამეცნიერო გრანტი
2016

როლანდ დუდუჩავა 03/81
1,931.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ზავრადაშვილი 03/82
3,062.79             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ჯაფოშვილი 03/83
5,220.74             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამაზ გვენეტაძე 03/84
4,885.64             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვახტანგ ჩქარეული 03/85
2,298.01             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ცოტნე ჟღენტი 03/86
2,298.01             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ მახარობლიძე 03/87
5,229.82             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვლადიმერ მიქელაშვილი 03/88
4,175.31             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვახტანგ ჭარაია 03/89
6,087.32             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ დემეტრაშვილი 03/90
2,530.57             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ხათუნა მანაგაძე 03/91
934.71                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ეკა ჭაბაშვილი 03/92
881.68                

სამეცნიერო გრანტი
2016

თინათინ საბაური 03/93
1,519.13             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ ჩხეიძე 03/94
934.71                

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ბენაშვილი 03/95
2,458.04             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანა ბაქანიძე 03/96
418.69                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლია მაჭავარიანი 03/97
3,955.45             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ ბერიაშვილი 03/98
2,028.48             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ქართლოს ყაჭიაშვილი 03/99
5,429.88             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლამზირა ლაღიძე 03/100
4,682.88             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ტაბეშაძე 03/101
4,628.72             

სამეცნიერო გრანტი
2016



მზია ჟვანია 03/102
1,319.52             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლალი ხეჩუაშვილი 03/103
4,306.32             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სოფიო კობაური 03/104
3,758.52             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ბესიკ გოგინავა 03/105
4,063.88             

სამეცნიერო გრანტი
2016

დიმიტრი ხოშტარია 03/106
1,795.29             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი მაჭარაშვილი 03/107
1,578.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი მეხრიშვილი 03/108
3,282.15             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამრიკო სუპატაშვილი 03/109
3,239.56             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სვეტლანა ბერიკაშვილი 03/110
1,869.11             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მირანდა ხაჯიშვილი 03/111
2,418.69             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანა ხარნაული 03/113
5,717.67             

სამეცნიერო გრანტი
2016

შორენა ქურდაძე 03/114
2,213.97             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო შარაშენიძე 03/115
5,235.93             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ გიორგაძე 03/116
2,334.22             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თინათინ სახელაშვილი 03/117
1,447.79             

სამეცნიერო გრანტი
2016

იმედა რუბაშვილი 03/118
4,864.90             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარინა ბერიძე 03/119
1,527.76             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ომარ ლანჩავა 03/120
1,886.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გელა ცაავა 03/121
709.14                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათია მიროტაძე 03/122
5,873.81             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლალი ყრუაშვილი 03/123
6,248.92             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნანა ბოლაშვილი 03/124
2,624.09             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მიხეილ ჩიხრაძე 03/125
7,941.26             

სამეცნიერო გრანტი
2016

რუსუდან ასათიანი 03/126
4,191.71             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი პაპაშვილი 03/127
1,165.38             

სამეცნიერო გრანტი
2016

რაულ თურმანიძე 03/128
2,432.58             

სამეცნიერო გრანტი
2016



რამაზ ხომერიკი 04/01
26,857.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მანუჩარ გვარამია 04/02
14,730.77           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მამუკა ჩიქოვანი 04/03
14,069.83           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ელენე იორდანიშვილი 04/05
15,779.75           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მიხეილ მებონია 04/06
14,286.27           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ქობალია 04/08
12,636.85           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მიხეილ კელენჯერიძე 04/13
6,491.15             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ ხეჩიაშვილი 04/14
13,625.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გრიგოლ აბულაძე 04/17
5,428.65             

სამეცნიერო გრანტი
2016

დიტო შერგელაშვილი 04/18
5,701.89             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ ჯანელიძე 04/21
13,546.56           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მერი გუგეშაშვილი 15MR_1.2.1.5_23
1,100.52             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო კობახიძე 15MR_ 1.2.1.5_27
764.22                

სამეცნიერო გრანტი
2016

მირიან მაქაძე 15MR_1.2.1.5_48
627.75                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ქეთევან ქორიძე 15MR_1.2.4.1_2
1,107.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირაკლი შარვაძე 15MR_1.2.5.4_29
777.86                

სამეცნიერო გრანტი
2016

კონსტანტინე რაზმაძე 15MR_2.1.1_41
1,161.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ჭამიაშვილი 15MR_2.1.1_6
878.00                

სამეცნიერო გრანტი
2016

მზია დავითაშვილი 15MR_2.1.6_1
1,191.30             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ გოგოლიშვილი 15MR_2.1.6_14
147.85                

სამეცნიერო გრანტი
2016

თათია ყულჯანიშვილი 15MR_2.1.6_21
1,095.49             

სამეცნიერო გრანტი
2016

 ბერიკა ბერიძე 15MR_2.1.6_25
220.04                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ხატია ნადირაშვილი 15MR_2.1.6_35
1,190.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თინათინ ნიქაბაძე 15MR_2.1.6_38
407.00                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათია ბარათელი 15MR_2.1.6_4
679.10                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო მანველიძე 15MR_2.1.6_51
341.67                

სამეცნიერო გრანტი
2016



გიორგი ოქროპირიძე 15MR_2.2.3_22
666.50                

სამეცნიერო გრანტი
2016

კახა მჭედლიშვილი 15MR_2.3.1_32
949.00                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათია ხარაბაძე 15MR_2.3.1_45
406.58                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ეკატერინე ბურკიაშვილი 15MR_2.3.1_9
277.00                

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ გორგოშაძე 15MR_2.3.2_12
694.82                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ილია კუნჭულია 15MR_2.4.1_36
740.00                

სამეცნიერო გრანტი
2016

მანანა ვეფხვაძე 15MR_2.4.5_39
40.00                  

სამეცნიერო გრანტი
2016

თემურ გუგუშვილი 15MR_2.5.4_55
234.82                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლანა ჩოლოგაური 15MR_2.6.1_8
758.00                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათია ჯანგულაშვილი 15MR_2.6.2_24
361.95                

სამეცნიერო გრანტი
2016

გოგა ასლამაზიშვილი 15MR_2.6.2_33
870.67                

სამეცნიერო გრანტი
2016

თათია ლაბაძე 15MR_2.6.2_34
705.10                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანა მაისურაძე 15MR_2.6.5_11
644.54                

სამეცნიერო გრანტი
2016

თინათინ ჯიქურაშვილი 15MR_2.6.5_15
490.85                

სამეცნიერო გრანტი
2016

 მარიამ ხატიაშვილი 15MR_2.6.5_16
1,027.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

შოთა მათითაშვილი DO/102/1-10/14
10,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ქეთინო ნაცარიშვილი DO/104/10-101/14
6,108.53             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი წიკლაური DO/149/2-104/14
20,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნელი მაღლაკელიძე DO/150/7-276/14
9,664.09             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ქეთევან მაზმიშვილი DO/151/8-335/14
20,900.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირაკლი ჩიტაია DO/155/5-105/14
8,379.88             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანა გავარდაშვილი DO/159/4-130/14
14,050.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ქეთევან ქართველიშვილი DO/166/7-140/14
20,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო მღებრიშვილი DO/170/2-131/14
14,880.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

დავით ნასყიდაშვილი DO/173/2-105/14
19,520.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირაკლი გუჯაბიძე DO/189/10-100/14
18,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016



დავით ხუციშვილი DO/202/6-310/14
17,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

რუსუდან კაკავა DO/206/6-430/14
10,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

რევაზ გერაძე DO/21/2-230/14
10,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლევან კოჭლამაზაშვილი DO/224/1-30/14
10,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ჩეკურიშვილი DO/226/2-150/14
6,725.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მიხეილ დარჯანია DO/228/4-100/14
8,650.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მიხეილ მებონია DO/237/3-250/14
20,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ტეფნაძე DO/24/5-100/14
10,497.36           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო მენგი-ბარძიმაშვილი DO/25/2-110/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნოდარ ნათენაძე DO/253/10-140/14
11,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი სურგულაძე DO/26/4-142/14
3,100.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ივეტა გოგავა DO/261/2-151/14
8,300.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი მარგველანი DO/267/7-222/14
10,491.96           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნატო ახალაია DO/273/1-30/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანა დოლიძე DO/277/1-20/14
16,600.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ჯულიეტა გაგლოშვილი DO/280/4-110/14
11,059.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლევან გელაშვილი DO/286/1-20/14
16,600.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ერეკლე უგრელიძე DO/287/2-230/14
1,722.27             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანა ბაქანიძე DO/298/1-30/14
5,500.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო რაზმაძე DO/300/2-150/14
20,660.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მაია გოგოლაძე DO/301/2-110/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ჩიჩუა DO/305/4-105/14
4,800.70             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მერაბ ჩიქვინაძე DO/308/4-105/14
3,379.26             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ელენე კაკაბაძე DO/311/7-280/14
8,131.17             

სამეცნიერო გრანტი
2016

დალი ბერიძე DO/312/8-404/14
13,975.99           

სამეცნიერო გრანტი
2016

რუსუდან ჩართოლანი DO/321/5-104/14
10,055.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016



ვახტანგ შამუგია DO/326/2-104/14
7,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარინე წიკლაური DO/335/2-110/14
12,900.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ კობერიძე DO/34/2-190/14
18,530.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ზურაბ თარგამაძე DO/351/1-10/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნანა მაჭარაძე DO/355/2-211/14
9,100.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ინესსა კეკელიძე DO/363/10-160/14
9,900.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნანა მამაგულიშვილი DO/364/2-221/14
17,096.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათია მიროტაძე DO/367/2-131/14
15,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი კირკიტაძე DO/372/10-101/14
16,875.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

არჩილ გაგნიძე DO/376/2-210/14
17,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ გაბუნია DO/38/2-191/14
1,625.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ ბახტაძე DO/385/8-308/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

შორენა ქურდაძე DO/387/2-230/14
5,200.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლევან ლაგვილავა DO/391/2-230/14
11,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირაკლი ხვედელიძე DO/394/2-110/14
4,000.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათია ქვაჩაკიძე DO/396/2-110/14
6,346.94             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ნარიმანიშვილი DO/5/1-10/14
18,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირაკლი მანველიზე DO/56/2-190/14
8,403.97             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლელა ხარტიშვილი DO/58/2-222/14
16,700.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლია წვერავა DO/59/7-222/14
10,485.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ ამაშუკელი DO/60/2-150/14
5,225.19             

სამეცნიერო გრანტი
2016

პავლე ჭანტურიშვილი DO/70/2-141/14
9,990.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ომსარაშვილი DO/75/2-132/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მანონი კოდუა DO/77/3-109/14
9,900.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მაია ლომიშვილი DO/82/10-170/14
17,700.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თეიმურაზ ფარჯანაძე DO/88/2-105/14
21,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DP2016_16

6,900.00             
სამეცნიერო გრანტი

2016

მარიამ ფანჯიკიძე DP2016_16
18,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი DP2016_17
18,900.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
DP2016_17

1,420.00             
სამეცნიერო გრანტი

2016

თამარ ლორთქიფანიძე DP2016_17
4,680.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DP2016_18

62,822.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ნათია სიხარულიძე DP2016_18
12,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DP2016_22

18,360.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი DP2016_26
21,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ოლღა გიორგიშვილი DP2016_26
15,600.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

იური სალუქვაძე DP2016_26
10,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ალექსანდრე თათანაშვილი DP2016_26
10,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნიკა ბოჭორიშვილი DP2016_26
10,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო მაზიაშვილი IG/10/1/16
17,594.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ოთარ ქურციკიძე IG/13/1/16
8,880.60             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნატა ბაკურაძე IG/15/1/16
8,911.50             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ საქუაშვილი IG/16/6/16
18,924.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათია ჯალაღონია IG/19/1/16
5,686.70             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სალომე ჭურაძე IG/22/5/16
16,919.50           

სამეცნიერო გრანტი
2016

კონსტანტინე წერეთელი IG/26/5/16
11,118.80           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ხათუნა ბურკაძე IG/28/5/16
23,631.25           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლაშა სუხიშვილი IG/29/1/16
8,222.40             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლევან ტიელიძე IG/3/1/16
26,590.50           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანა ცხვედიანი IG/31/1/16
23,153.40           

სამეცნიერო გრანტი
2016

დავით მაზიაშვილი IG/37/6/16
11,355.35           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნაზი ფარსადანიშვილი IG/39/5/16
8,191.85             

სამეცნიერო გრანტი
2016



ნათია ფერაძე IG/40/3/16
17,723.11           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი კირკიტაძე IG/44/1/16
17,016.40           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ელენა ფილიშვილი IG/46/1/16
17,066.75           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გრიგოლ დიდიძე IG/47/1/16
17,100.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ჯუანშერ ჯეჯელავა IG/49/1/16
25,518.07           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სალომე ბაგაშვილი IG/50/1/16
17,425.85           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გულსუნ დუმბაძე IG/51/1/16
17,413.50           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირაკლი ჩაგანავა IG/52/1/16
20,140.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ ბრაგვაძე IG/6/1/16
26,590.50           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ყვავაძე IG/7/1/16
19,114.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ალექსანდრე გვენცაძე IG/8/1/16
10,256.20           

სამეცნიერო გრანტი
2016

იოსებ ქინქლაძე IG/9/1/16
13,699.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნოდარ კანდელაკი MR_2016_1_106
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

დავით მაქაძე MR_2016_1_113
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლაშა ბარამიძე MR_2016_1_123
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გვანცა შავარდენიძე MR_2016_1_132
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ ტაბატაძე MR_2016_1_135
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლია ბობოხიძე MR_2016_1_136
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირაკლი სხირტლაძე MR_2016_1_145
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

რევაზ კობაიძე MR_2016_1_149
3,008.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ხატია თავიდაშვილი MR_2016_1_160
3,680.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

შორენა გადილია MR_2016_1_180
4,480.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სალომე გოგოლაძე MR_2016_1_216
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სალომე მჭედლიძე MR_2016_1_233
3,360.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სალომე ონიანი MR_2016_2_102
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირაკლი ადამია MR_2016_2_112
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016



ნიკა ხელაია MR_2016_2_139
3,880.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

დიანა ბერია MR_2016_2_176
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თორნიკე ჭიკაძე MR_2016_2_213
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანა წუწუნავა MR_2016_2_226
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარტა აფხაზავა MR_2016_3_128
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ჩიღვინაძე MR_2016_3_143
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ხატია მიქელაძე MR_2016_3_170
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თეკლე ყალიჩავა MR_2016_3_184
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანი ბილანიშვილი MR_2016_3_186
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ლელაძე MR_2016_3_196
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ბიჭიაშვილი MR_2016_4_126
4,528.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ინგა თაბაგარი MR_2016_4_129
4,640.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ია ხაჩიძე MR_2016_4_130
4,720.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ღლონტი MR_2016_4_131
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიკა ხაჩიძე MR_2016_4_192
4,640.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

რატი მღებრიშვილი MR_2016_4_201
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

კორნელი გახოკიძე MR_2016_4_210
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ გველესიანი MR_2016_5_111
3,400.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ ჯიბუტი MR_2016_5_120
3,392.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

საბა ჯაჯანიძე MR_2016_5_127
1,408.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ეთერ გაგუნაშვილი MR_2016_5_188
3,167.20             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ პაპიაშვილი MR_2016_5_205
1,600.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მაია ტაბიძე MR_2016_5_209
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ სულამანიძე MR_2016_5_245
3,371.20             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო გელანტია MR_2016_5_248
4,560.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

შოთა ბახუაშვილი MR_2016_5_249
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016



მარიამ ნავაძე MR_2016_6_156
3,904.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლიკა აბრალავა MR_2016_6_157
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიტა სახლთხუციშვილი MR_2016_6_173
4,504.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ელენე ქადაგიშვილი MR_2016_6_185
2,560.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ მათიაშვილი MR_2016_6_206
4,160.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ რუხაძე MR_2016_6_217
4,160.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ბარბარე ჯალიაშვილი MR_2016_6_222
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ მიქაძე MR_2016_6_231
3,968.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სულხან მამულაძე MR_2016_6_247
4,200.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თეონა კვანჭიანი MR_2016_7_117
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამუნა ჭიჭაღუა MR_2016_7_118
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ქეთევან ციმინტია MR_2016_7_119
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნანა ხუსკივაძე MR_2016_7_142
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ მარგველანი MR_2016_7_150
2,400.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

რუსუდან ჭოლიკაური MR_2016_7_161
2,400.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

არჩილ თაბუკაშვილი MR_2016_7_181
2,640.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანა ბერძენიშვილი MR_2016_7_208
4,080.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიანა ალავიძე MR_2016_7_238
4,720.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვახტანგ ნაცვლიშვილი PhDF2016_103
10,498.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სულხან ტაბაღუა PhDF2016_104
9,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ალექსანდრე ჯიშიაშვილი PhDF2016_113
7,795.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მაია დამენია PhDF2016_117
8,500.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მზია ჯამაგიძე PhDF2016_120
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვაჟა ნებიერაძე PhDF2016_121
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანა კვერნაძე PhDF2016_125
6,714.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ალექსანდრე ერგეშიძე PhDF2016_129
6,375.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016



ეკა გურგენაშვილი PhDF2016_130
10,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ცოტნე ჟღენტი PhDF2016_135
9,010.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირინა ხუბულავა PhDF2016_137
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ბესიკ ტაბატაძე PhDF2016_14
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნანა რეზესიძე PhDF2016_143
10,490.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

კონსტანტინე ჩახუნაშვილი PhDF2016_144
10,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვახტანგ ჩქარეული PhDF2016_145
10,450.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ზურაბ ვაშალომიძე PhDF2016_147
10,455.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვაჟა მამიაშვილი PhDF2016_148
10,220.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანა ცანავა PhDF2016_149
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლელა მწარიაშვილი PhDF2016_15
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ხათუნა გაფრინდაშვილი PhDF2016_151
10,382.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირმა ხოსიტაშვილი PhDF2016_153
8,586.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარინა სოსელია PhDF2016_155
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ მასიუკოვიჩი PhDF2016_156
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათელა ტეტემაძე PhDF2016_157
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გულსუნ დუმბაძე PhDF2016_177
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

კახა სოხაძე PhDF2016_178
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ელენე გავაშელიშვილი PhDF2016_179
10,050.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გეგი აფციაური PhDF2016_182
10,405.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი სოხაძე PhDF2016_184
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ ხოშტარია PhDF2016_187
10,450.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მაია კრაწაშვილი PhDF2016_19
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თათია კეკელია PhDF2016_196
10,335.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ბერიძე PhDF2016_198
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლალი გიორგიძე PhDF2016_20
9,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016



თეა შელია PhDF2016_200
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ ხოშტარია PhDF2016_201
6,195.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სალომე ბაგაშვილი PhDF2016_204
10,100.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ეკა ცუცქირიძე PhDF2016_205
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ბოიჩენკო PhDF2016_207
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლაშა სუხიშვილი PhDF2016_208
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ყვავაძე PhDF2016_210
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ოქროპირ ჯიქური PhDF2016_211
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი კირკიტაძე PhDF2016_215
10,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი კივილაძე PhDF2016_219
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლევან მახაშვილი PhDF2016_22
10,450.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლუკა ადიკაშვილი PhDF2016_223
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი კვინიკაძე PhDF2016_225
8,625.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლაშა არევაძე PhDF2016_226
5,250.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ელენე იორდანიშვილი PhDF2016_235
10,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათელა პაქსაშვილი PhDF2016_237
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი მიქელაძე PhDF2016_238
6,300.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათია ხულუზაური PhDF2016_239
10,333.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სიმონ ტაკაშვილი PhDF2016_24
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ელენა დარჯანია PhDF2016_240
9,610.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ქუთელია PhDF2016_26
9,600.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თათია ობოლაძე PhDF2016_27
10,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ილია ნადარეიშვილი PhDF2016_29
8,000.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ჭიჭივეიშვილი PhDF2016_32
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლელა გადრანი PhDF2016_33
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ კახნიაშვილი PhDF2016_34
8,400.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016



ნინო კობახიძე PhDF2016_39
6,300.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნანა კიკალიშვილი PhDF2016_42
9,970.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

დიანა ეგიაზაროვა PhDF2016_44
10,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სოფიო გოქაძე PhDF2016_46
10,400.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ქილარჯიანი PhDF2016_51
10,100.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ჯანო მარხულია PhDF2016_59
10,417.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მირანდა გაბელაია PhDF2016_6
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

იური მიგრიაული PhDF2016_69
9,700.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარინე ბაცანკალაშვილი PhDF2016_71
8,900.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მედეა მუსხელიშვილი PhDF2016_76
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

დავით სვანაძე PhDF2016_77
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ გაბელაია PhDF2016_79
10,419.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ქეთევან კანკავა PhDF2016_85
10,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სალომე ხუბულავა PhDF2016_92
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სოფიო ვეფხვაძე PhDF2016_95
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ეკატერინე გაბაშვილი PhDF2016_97
10,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირინა გივიაშვილი UO_08_6-2016
87,384.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ირინე დემეტრაძე UO_5_6-2016
87,384.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამაზ გოგოლაძე YS-2016-11
7,900.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო სადრაძე YS-2016-14
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

დავით გოგოლი YS-2016-18
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო რუხაია-მოსემღვდლიშვილი YS-2016-23
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

კობა ყალიჩავა YS-2016-30
16,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მამუკა ქაფიანიძე YS-2016-32
14,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ხათუნა ფარქოსაძე YS-2016-38
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ბორის გითოლენდია YS-2016-41
10,150.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016



რომან მაისურაძე YS-2016-44
13,473.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

რომან ლოლუა YS-2016-45
11,440.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

დავით მაისურაძე YS-2016-50
17,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნანა ბარბაქაძე YS-2016-51
19,244.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თეა აბრამიშვილი YS-2016-53
17,950.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ნიკოლეიშვილი YS-2016-59
14,550.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

აზა კობახიძე YS-2016-60
17,250.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ქრისტინე შავლაყაძე YS-2016-61
13,900.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვახტანგ ჭარაია YS-2016-66
17,250.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

დიმიტრი ნარიმანიშვილი YS-2016-67
10,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ ჯიმშელაძე YS-2016-69
16,960.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თინათინ ბუკია YS-2016-71
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნატო ფიცხელაური YS-2016-72
8,000.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ბელა კვირკველია YS-2016-74
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლილი ხეჩუაშვილი YS-2016-8
18,400.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ზურაბ კეპულაძე YS-2016-81
11,750.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

აპოლონ თაბუაშვილი YS-2016-92
14,947.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ფარსადანიშვილი YS-2016-98
18,282.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვაჟა ნებიერაძე YS/14/11-811/15
695.80                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ია შეყრილაძე YS/17/15-815/15
7,749.15             

სამეცნიერო გრანტი
2016

გურანდა ავქოფაშვილი YS/18/14-814/15
654.35                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლაშა ასანიძე YS/19/11-811/15
1,239.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ერეკლე პირველი YS/20/2-230/14
990.18                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ზურაბ კიღურაძე YS/23/5-106/14
188.52                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვახტანგ ჭარაია YS/24/2-230/14
23.30                  

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო მღებრიშვილი YS/26/2-131/14
1,097.70             

სამეცნიერო გრანტი
2016



თამარ ხარძიანი YS/28/11-811/15
210.56                

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიკა ავქოფაშვილი YS/30/11-811/15
919.00                

სამეცნიერო გრანტი
2016

არჩილ სურმავა YS/31/12-812/15
408.46                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნიკო ცუცქირიძე YS/32/12-812/15
20.85                  

სამეცნიერო გრანტი
2016

ხათუნა ბარბაქაძე YS/33/11-811/15
1,076.30             

სამეცნიერო გრანტი
2016

იმედა რუბაშვილი YS/35/11-811/15
35.31                  

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარიამ ციცაგი YS/37/9-280/14
1,657.62             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარინე შავლაყაძე YS/40/10-170/14
1,248.35             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ზაალ გულაშვილი YS/41/11-811/15
7,998.53             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მიხეილ ასათიანი YS/46/7-250/14
857.30                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ელინა ბაქრაძე YS15_1.2.1.5_57
14,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნანა კუნელაური YS15_1.2.1.6_45
13,525.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ცირა კილანავა YS15_1.2.6.2_103
4,800.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მაია ჭიჭინაძე YS15_1.2.1.5_113
14,950.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მაია სვანაძე YS15_2.1.1_100
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თენგიზ ტეტუნაშვილი YS15_2.1.1_31
10,700.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ტეფნაძე YS15_2.1.1_47
14,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვერიკო ჯელაძე YS15_2.1.2_56
9,726.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ბესიკ დუნდუა YS15_2.1.2_70
12,750.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მაქსიმ იავიჩი YS15_2.1.2_9
16,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნინო ჩხეიძე YS15_2.1.3_92
12,250.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ვიქტორ ალანია YS15_2.1.5_78
14,250.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათია გავარდაშვილი YS15_2.1.5_8
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თინათინ ელბაქიძე YS15_2.1.6_91
10,750.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ივანე აბიათარი YS15_2.1.6_96
12,100.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ოლიკო ლეკაშვილი YS15_2.1.4_110
14,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016



ბესიკ ჩიქვინიძე YS15_2.1.1_43
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ბაგრატ გოდიბაძე YS15_2.2.10_101
15,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მიხეილ ჩიხრაძე YS15_2.2.10_84
13,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათია ტაბატაძე YS15_2.2.1_94
16,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ ცერცვაძე YS15_2.3.1_106
11,579.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გელა ბესელია YS15_2.3.1_34
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ლალი ყრუაშვილი YS15_2.3.1_51
15,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

პაატა სიჭინავა YS15_2.4.1_52
15,975.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამრიკო სუპატაშვილი YS15_2.4.1_72
15,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

მარინე შავლაყაძე YS15_2.4.1_68
13,750.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ხათუნა მარწყვიშვილი YS15_2.5.1_14
11,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ბადრი გეჩბაია YS15_2.5.2_30
12,900.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ერეკლე პირველი YS15_2.5.2_7
9,300.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

თამარ გითოლენდია YS15_2.6.2_25
7,913.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

მაია შუხოშვილი YS15_2.6.2_49
16,316.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი უგულავა YS15_2.6.2_87
7,158.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ნათია წულუკიძე YS15_2.6.4_55
9,500.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ანა შანშიაშვილი YS15_2.6.4_58
12,450.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 04/02
41,958.58           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 04/16
27,129.76           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 216702
25,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217086
33,120.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217146
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217188
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217222
28,575.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217344
25,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016



სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217478
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217554
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217592
34,900.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217604
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217878
25,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217950
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 218018
10,060.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 218070
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი AR/209/6-120/14
48,340.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი AR/232/4-110/14
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი AR/238/2-105/14
29,861.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი DI-2016-17
70,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი DI-2016-52
70,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი DI/9/7-222/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/344/2-152/14
42,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/18/5-102/14
41,100.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/224/2-131/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/235/7-250/14
18,147.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/264/6-350/14
33,351.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/269/1-10/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/310/2-141/14
24,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/339/6-350/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/377/6-290/14
49,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/379/6-300/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/380/1-10/14
27,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/382/2-210/13
49,240.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016



სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/417/6-310/13
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/467/3-250/14
33,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/479/7-130/13
44,074.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/51/6-300/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/516/6-300/14
49,976.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/52/9-140/14
49,720.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/533/7-274/14
27,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/577/6-320/13
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/631/7-120/13
47,930.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი LE/17/1-30/13
48,400.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SS16_B_001
31,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SS16_B_004
41,155.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SS16_B_014
42,270.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SS16_B_028
37,660.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/04

43,426.81           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/07

43,830.70           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/09

39,061.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/10

38,513.38           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/11

38,342.63           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/12

34,899.93           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/45

52,896.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
216662

12,300.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
216682

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
216704

60,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
216710

60,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
216732

59,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
216758

60,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
216770

60,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
216860

60,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
216916

60,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
216966

57,996.77           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217004

60,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217008

60,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217138

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217232

13,924.73           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217282

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217300

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217382

34,946.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217394

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217408

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217430

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217438

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217488

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217500

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217524

10,270.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217556

20,080.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217596

34,880.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217614

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217624

24,390.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217628

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217642

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217728

20,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217732

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217838

34,400.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217848

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217854

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217868

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217890

24,915.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217942

34,490.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217996

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
218000

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
218018

24,940.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
218024

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
57/02

49,488.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
57/03

49,222.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/10/3-171/14

98,524.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/117/9-150/14

79,055.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/121/3-170/14

94,803.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/126/3-250/14

97,091.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/15/2-120/14

89,516.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/198/9-240/14

99,615.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/207/2-130/14

85,695.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/220/9-120/14

99,886.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/243/2-132/14

62,407.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR/26/5-111/14

72,732.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CF/33/11-811/15

510.94                
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CF/62/13-813/15

530.83                
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CG16_i_2_48

36,266.67           
სამეცნიერო გრანტი

2016



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CG16_i_6_29

18,235.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CG16_i_6_8

39,800.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI-2016-16

69,400.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI-2016-25

67,700.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI-2016-32

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI-2016-39

70,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/12/6-200/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/13/6-200/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/18/5-113/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/20/6-200/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/21/6-160/14

49,888.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/26/2-101/14

49,910.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/27/6-265/13

6,117.70             
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/32/6-200/14

49,999.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/33/1-31/13  

49,999.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/38/6-200/13 

49,904.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/38/7-220/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/42/1-30/14

47,924.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/43/8-335/13  

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI/9/5-100/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/101/1-20/14

47,999.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/101/6-140/13

39,200.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/102/5-100/14

38,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/109/9-220/13

15,739.73           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/137/2-153/14

49,794.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/141/1-30/14

49,954.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/142/1-30/14

49,939.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/142/9-280/13

49,110.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/143/6-350/14

34,443.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/144/6-130/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/154/6-420/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/189/5-113/14

49,888.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/206/7-250/14

11,746.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/208/3-200/14

46,666.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/218/9-280/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/226/7-220/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/237/3-121/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/246/1-30/13

49,951.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/25/6-100/14

39,800.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/258/9-160/13

48,400.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/261/6-260/14

18,750.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/264/6-350/14

16,649.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/265/6-100/14

49,990.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/309/2-161/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/317/1-20/13

42,555.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/318/1-20/14

47,777.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/322/10-100/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/325/4-120/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/328/9-156/13

49,222.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/334/7-272/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/337/7-140/13

43,555.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/355/2-181/14

10,027.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/358/5-109/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/370/10-100/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/381/10-160/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/399/1-20/13

26,316.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/41/3-250/14

49,994.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/412/1-20/14

49,866.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/417/6-100/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/43/9-220/14

49,651.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/436/6-480/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/45/1-20/13

43,333.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/451/7-230/13

36,267.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/466/1-10/14

49,533.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/467/3-250/14

16,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/49/9-170/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/496/2-110/14

49,901.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/500/6-130/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/508/4-120/14

49,888.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/51/4-102/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/532/2-154/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/547/8-305/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/617/7-270/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/8/9-152/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/81/9-152/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/86/5-109/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
GC_1_1_2016

37,100.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
LE/23/1-30/13 

49,899.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SS15_2_009

3,529.74             
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SS15_2_012

1,320.15             
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SS16_B_010

38,620.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SS16_B_013

41,490.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SS16_B_034

36,020.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 04/05
76,839.91           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 04/06
40,424.05           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 04/06
82,938.77           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 04/08
18,164.84           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 216800
60,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 217020
37,350.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 217064
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 217162
34,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 217164
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 217330
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 217578
30,450.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 217754
33,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/102/3-121/14
64,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/111/3-122/14
80,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/122/4-105/14
83,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/137/3-170/14
98,740.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/147/3-103/14
70,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/209/6-120/14
46,660.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/222/3-171/14
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/31/8-314/14
92,040.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/47/3-120/14
80,400.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016



სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/61/3-102/13
35,591.37           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/74/3-120/14
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR/84/4-105/14
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი CF/14/12-812/15
383.33                

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი DI/14/3-109/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი DI/16/4-140/14
49,800.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/115/9-180/13
49,141.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/116/5-100/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/139/9-151/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/148/2-101/14
47,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/286/5-101/13
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/3/9-190/14
49,660.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/312/4-150/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/316/6-120/14
49,900.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/35/9-120/14
45,964.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/354/3-180/13
2,200.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/360/3-105/13
49,600.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/395/6-420/13
15,012.16           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/403/4-100/13
23,400.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/430/3-250/13
49,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/45/4-101/14
41,700.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/451/7-230/13
13,733.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/539/5-100/13
49,960.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/586/9-110/13
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/607/10-170/13
47,500.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/7/3-160/14
12,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016



სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR/88/9-220/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი SS15_2_002
980.70                

სამეცნიერო გრანტი
2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/08

42,380.14           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/09

76,091.07           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/10

48,863.41           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/12

39,312.50           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/13

41,237.27           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
04/14

40,300.76           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
216726

49,400.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
216736

45,664.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
216766

60,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
216924

51,810.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
216944

54,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
217862

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
217404

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
217416

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
217516

30,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
217822

17,850.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
218050

34,540.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
AR/100/10-130/14

99,800.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
AR/106/7-280/14

57,550.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
AR/165/10-110/14

56,900.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/177/6-420/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/191/10-105/14

49,900.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/20/10-140/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/217/10-140/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016



ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/345/3-120/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/353/10-102/13

48,860.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/510/8-335/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/535/10-102/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/542/10-102/14

49,500.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/547/10-102/13

48,842.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
FR/571/7-120/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
SS16_B_032

31,800.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ააიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
216692

59,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ააიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
217560

31,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ააიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
FR/330/7-160/14

49,990.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ააიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
FR/353/8-304/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
04/16

7,426.07             
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
217076

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
217148

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
217342

32,600.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
217822

17,150.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
DI-2016-9

65,400.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR/167/7-100/14

49,890.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR/257/7-270/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR/260/7-270/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR/397/7-180/14

47,600.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR/533/7-274/14

22,700.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
SS15_2_001

2,113.80             
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 217804
25,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 57/01
55,555.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016



სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი AR/175/1-20/14
93,288.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი AR/218/1-10/14
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი DI/45/1-20/13
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი DI/54/1-10/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR/308/1-20/14
49,944.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR/361/1-10/13
49,999.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR/396/1-10/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR/457/1-20/13
49,720.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი SS16_A_003
41,700.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 217120
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 217128
24,950.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 217620
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 217626
34,995.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 217978
25,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/24/2-105/14
49,460.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/349/2-105/13
49,820.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/372/2-150/14
49,320.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/387/1-60/14
46,450.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/445/2-152/14
49,950.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/490/1-60/13
25,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR/616/2-105/13
47,920.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი SS16_A_005
23,540.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
216752

60,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
217386

34,980.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
217764

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
AR/176/3-220/14

77,094.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016



სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
AR/22/3-109/14

74,600.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
AR/40/9-250/14

100,000.00         
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
DI-2016-41

70,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/239/3-220/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/368/3-200/14

49,700.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/409/2-141/13

44,140.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/444/3-130/13

49,200.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
04/48

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
217796

24,950.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
217886

24,950.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
217910

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
216816

58,250.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
57/05

47,850.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
57/06

32,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
AR/189/10-160/14

53,380.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
DI-2016-43

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/152/9-240/14

49,400.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/164/3-200/13

49,500.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/196/2-105/14

14,090.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/233/5-103/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/299/6-110/14

34,760.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/335/10-160/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/414/1-10/14

49,800.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/460/10-101/14

30,057.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/491/2-153/13

46,850.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR/541/1-50/14

47,784.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016



სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია
CG16_i_4_6

37,943.33           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია
FR/233/10-100/13

49,923.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია
FR/454/10-140/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია
FR/60/10-140/14

48,150.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის 

ინსტიტუტი
217020

22,650.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის 

ინსტიტუტი
FR/241/3-170/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 216968
60,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 217292
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 217818
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 218008
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი AR/62/3-180/14
100,000.00         

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი DI/28/3-195/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი FR/171/3-180/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი FR/354/3-180/13
45,900.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და 

მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
216972

60,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი
04/03

31,616.01           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი
217524

24,730.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი
217562

35,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი
216902

60,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი
AR/167/3-121/14

100,000.00         
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი
CF/72/11-811/15

1,929.59             
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი
FR/261/6-260/14

31,249.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი

217208

24,510.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი

FR/216/1-40/14

40,960.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016



გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი

FR/276/2-150/13

50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართ. უნივერსიტეტი
217484

24,860.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართ. უნივერსიტეტი
DI-2016-26

70,000.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართ. უნივერსიტეტი
DI/21/9-140/13  

36,450.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლოს 

ექსპ. ერ. ბიურო
FR/67/3-100/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217850

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217906

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR/288/1-20/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ჩერქეზულ (ადიღეური) კულტურის 

ცენტრი
FR/471/2-132/13

48,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

a(a)ip კროსკულტურული უნივერსუმი CCU DI-2016-47
49,102.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ააიპ გიორგი ახვლედიანის სახ. 

ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება
FR/503/1-30/14

48,555.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ მეცნიერება და ენერგეტიკა 217690
34,999.70           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ა(ა)იპ მეცნიერება და ენერგეტიკა FR/119/3-109/14
49,773.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ააიპ კომპარატივისტული ლიტერატურის 

ქართული ასოციაცია
217512

24,326.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ააიპ კომპარატივისტული ლიტერატურის 

ქართული ასოციაცია
217722

24,556.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი 57/04
56,573.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ა(ა)იპ კავკასიისა და აღმოსავლეთის კვლევის 

ცენტრი
57/06

12,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს კარდიოვასკულური და 

ინტერვენციული რადიოლოგიის ასოციაცია 

(სკირა)

DI/3/8-335-13

49,999.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს ნევროლოგიური ფორუმი DI/16/8-313/13
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ა(ა)იპ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი CG16_i_5_52
31,206.67           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ა(ა)იპ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი SS16_A_006
35,590.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ მიკრო და ნანოელექტრონიკის 

ინსტიტუტი
04/12

7,135.42             
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ მიკრო და ნანოელექტრონიკის 

ინსტიტუტი
FR/592/6-160/13

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016



ა(ა)იპ უხერხემლოთა კვლევის ცენტრი FR/221/7-110/13
34,988.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ა(ა)იპ ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი 217998
35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ა(ა)იპ ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი FR/376/8-335/13
49,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი 216662
47,700.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი DI-2016-14
70,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი FR/25/6-100/14
10,200.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი FR/519/6-100/13
30,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ ნ. ბერძენიშვილის სახ. ქუთაისის 

სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
FR/286/1-10/14

48,820.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ ნ. ბერძენიშვილის სახ. ქუთაისის 

სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
FR/590/2-150/13

49,750.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. 

სახელმწიფო კონსერვატორია
CG16_i_6_79

3,780.00             
სამეცნიერო გრანტი

2016

ფონდი მედინვესტი CG16_i_3_69
38,666.67           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 

ინსტიტუტი

04/11

30,240.46           

სამეცნიერო გრანტი

2016

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 

ინსტიტუტი

217874

35,000.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 

ინსტიტუტი

FR/235/7-250/14

31,848.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 

ინსტიტუტი

FR/460/10-101/14

19,410.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

04/47

14,000.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

CG16_i_3_101

29,166.67           

სამეცნიერო გრანტი

2016

საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს ლაბორატორია
04/47

21,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს ალერგოლოგიისა და 

კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაცია
04/07

29,152.13           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა აკადემია AR/201/3-200/13
63,300.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

გიორგი ლეონიძის სახ. ქართული 

ლიტერატურის მუზეუმი
216788

20,700.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

გიორგი ლეონიძის სახ. ქართული 

ლიტერატურის მუზეუმი
AR/109/1-20/14

57,191.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სა. 

უნივერსიტეტი
FR/355/2-181/14

4,639.00             
სამეცნიერო გრანტი

2016



ა(ა)იპ "ეთელთა" FR/428/3-105/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი 

ხელოვნების მუზეუმი
FR/409/2-150/14

45,154.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

შპს "საქართველოს უნივერსიტეტი" FR/195/6-265/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტი
FR/384/2-153/14

49,400.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი
216934

57,400.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი
FR/570/10-120/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ ბრძოლა კიბოს წინააღმდეგ FR/282/8-314/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ა(ა)იპ ახალგაზრდა მკვლევართა ცენტრი 

უცნობი საქართველო
FR/411/1-10/14

47,188.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 217578
4,550.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო FR/476/9-110/14
50,000.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ა(ა)იპ ისტორიის, ეთნოლოგიის და რელიგიის 

შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო 

ცენტრი

FR/406/2-153/14

49,200.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ ალერგიისა და იმუნოლოგიის კვლევითი 

ცენტრი
FR/165/8-406/14

50,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

დიმიტრი უზნაძის სახ. საქართველოს 

ფსიქოლოგთა ეროვნული ასოციაცია
FR/352/2-200/14

25,330.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ იკომის საქართველოს ეროვნული 

კომიტეტი
CF/89/16-816/15

2,951.77             
სამეცნიერო გრანტი

2016

შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი SS15_2_006
1,122.85             

სამეცნიერო გრანტი
2016

ა(ა)იპ ქართველოლოგიის მხარდამჭერთა 

საერთაშორისო ასოციაცია
SS15_2_011

2,286.00             
სამეცნიერო გრანტი

2016

საქართველოს ფოტოდერმატოლოგიისა და 

კანის კიბოს ასოციაცია
CG16_i_3_87

37,356.67           
სამეცნიერო გრანტი

2016

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი CG16_i_7_53
22,103.00           

სამეცნიერო გრანტი
2016

ავლიპ ზურაბაშვილის სახელობის 

საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოება
CG16_i_3_30

38,000.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ 

შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია
SS16_B_006

29,580.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

ა(ა)იპ საქართველოს ბავშვთა ალერგოლოგთა 

და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაცია
SS16_B_033

41,880.00           

სამეცნიერო გრანტი

2016

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკნის 

საჯარო სკოლა
SC/75/9-220/14

160.00                
სამეცნიერო გრანტი

2016

ააიპ მოსახლეობის კვლევის ეროვნული 

ცენტრი
217704

22,125.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი
217362

25,000.00           
სამეცნიერო გრანტი

2016



ააიპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი 217342
2,400.00             

სამეცნიერო გრანტი
2016


