
# შიფრი
გრანტის 

მიმღები
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ლევან 

ჩხარტიშვილი
კანადა ოტავა

მნმსკ 2015: მოწინავე 
და ნანო მასალების 

საერთაშორისო 

კონფერენცია და 
გამოფენა

ენერგიის, 

მინერალებისა და 
მასალების 

საერთაშორისო 

აკადემია (ემმსა)

ბორის მცირე კლასტერების 

ატომური მუხტები და 
დიპოლური მომენტი 

(თანაავტორი: რ. ბეკერი) &  

ტემპერატურაზე 
დამოკიდებული 

მორფოლოგიური ცვლილებები 

ნანომავთულებში InP-ის 

ფუძეზე (თანაავტორები: დ. 

ჯიშიაშვილი, ზ. შიოლაშვილი, 

ნ. მახათაძე, ა. ჯიშიაშვილი, ვ. 

გობრონიძე)

 ზეპირი მომხსენებელი 

პლენარულ სხდომაზე . 
ზეპირი მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 
,სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) . 
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რაულ 

თურმანიძე
პორტუგალია

პონტა 
დელგადა

მე-6 საერთაშორისო 

კონფერენცია 
მასალების მექანიკისა 
და დიზაინის 

საკითხებში

პორტოს 

უნივერსიტეტი 

(პორტუგალია), 
აზორის 

უნივერსიტეტი 

(პორტუგალია), 
ტორონტოს 

უნივერსიტეტი 

(კანადა)

 ადამიანის მენჯ-ბარძაყის 

სახსრისათვის იმპლანტის 

მასალების და მათი 

დამუშავების ტექნოლოგიის 

შერჩევა სფერული 

ზედაპირების მაღალი 

სიზუსტის და ხარისხის 

მიღწევის მიზნით

ზეპირი მომხსენებელი 

პლენარულ სხდომაზე . 
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დალი 

კანდელაკი
ესპანეთი გრანადა

რუსული ენა და 
ლიტერატურა 
მსოფლიო კულტურის 

სივრცეში

რუსული ენისა და 
ლიტერატურის 

მასწავლებლების 

საერთაშორისო 

არაკომერციული 

ორგანიზაცია 
"მაპრიალი"

 დეკაბრისტ ე.ე. ლაჩინოვის 

დღიურები
სექციის მოხსენება 
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მანანა 
ჯავახიშვილი

გაერთიანებული 

სამეფო
ლიდსი

შუა საუკუნეების 

საერთაშორისო 

კონგრესი

ლიდსის 

უნივერსიტეტი
 განათლების რეფორმა შუა 
საუკუნეების საქართველოში

სექციის მოხსენება 
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მარიამი 

ჩხარტიშვილი
გაერთიანებული 

სამეფო
ლიდსი

მედიევისტიკის 

საერთაშორისო 

კონგრესი 2015

ლიდსის 

უნივერსიტეტი, 

მედიევალური 

კვლევების ინსტიტუტი

 დავით აღმაშენებელი შუა 
საუკუნეების და თანამედროვე 
ნარატივებში

სექციის მოხსენება 

2015 წლის მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგად დაფინანასებული პროექტები  
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ვახტანგ 

ბარბაქაძე
აშშ ორლანდო

ამერიკის მე-9 

კონგრესი 

ბიოტექნოლოგიაში, 

ფლორიდა, აშშ, ბიო 

ამერიკა 2015

ომიკს-ის ჯგუფის 

კონფერენციები, 

დაჩქარებული 

მეცნიერული აღმოჩენა

1. სამკურნალო მცენარეების 

ბიომაკრომოლეკულა, მისი 

სინთეზური ძირითადი 

შემადგენელი მონომერული 

ნაწილი და მათი სიმსივნის 

საწინააღმდეგო აქტივობა

ზეპირი მომხსენებელი 

პლენარულ სხდომაზე. 
სამეცნიერო-

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრობა 
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ხათუნა მანაგაძე ბელგია ბრიუსელი

შუა საუკუნეების და 
რენესანსის მუსიკის 

ინტერნაციონალური 

კონფერენცია

ლუვენის 

უნივერსიტეტი, 

ხელოვნების 

ფაკულტეტი, მუსიკის 

დეპარტამენტი

1. წმ.ანდრია კრიტელის 

,,სინანულის კანონი" ქართულ 

სანოტო და ტექსტუალურ 

ხელნაწერებში

 სექციის მოხსენება 
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ზვიად კირტავა აშშ ბოსტონი

IEEE ელექტრონული 

ჯანმრთელობის 

სერვისების 

მეცნიერების მე-3 

სემინარი (IEEE SSH 

2015) - ელ.-

ჯანმრთელობის 

ქსელების, 

აპლიკაციების და 
სერვისების მე-17 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

(HealthCom2015) 

პროგრამის 

ფარგლებში

IEEE SSH 2015 

საორგანიზაციო 

კომიტეტი / 

ვროცლავის 

ტექნოლოგიური 

უნივერსიტეტის 

კომპიუტერული 

მეცნიერების

 ე-ჯანმრთელობის/მ-

ჯანმრთელობის სერვისები 

დერმატოლოგიურ პაციენტთა 
კანის კიბოზე სკრინინგისა და 
შემდგომი დაკვირვებისათვის

 ზეპირი მომხსენებელი 

პლენარულ სხდომაზე . 
სექციის მოხსენება . 
სამეცნიერო-

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრობა . 
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ვლადიმერ 

პაპავა
აშშ ბოსტონი

საერთაშორისო 

ატლანტიკური 

ეკონომიკური 

კონფერენცია

საერთაშორისოატლანტ
იკური  ეკონომიკური 

საზოგადოება

 ეკონომიკური ზრდის 

მიხედვით დიდი ოცეულის 

მოწინავე ქვეყნების შესახებ  

(მკვეთრი ზრდის ეფექტის 

პრობლემა)

 სექციის მოხსენება 
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ნათია 
ჯალაღონია

თურქეთი ანტალია

სამრეწველო 

პროცესების მდგრადი 

განვითარების  სამიტი 

2015

ფლორიან კონგოლი

 ნანო ნულვალენტიანი რკინის 

იმპრეგირება ბიომასალებში 

ჩამდინარე წყლების 

რემედიაციისთვის

სექციის მოხსენება 
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ნატო გენგიური თურქეთი სტამბოლი

სპარსული 

საზოგადოებების 

კვლევის ასოციაციის 

მეშვიდე ბიენალე 
კონფერენცია

სპარსული 

საზოგადოებების 

კვლევის ასოციაცია

 სპარსეთის კონსულის 

არქიტექტურული დანატოვარი 

საქართველოში (ვილა 
„ფირუზა“ ბორჯომში)

სექციის მოხსენება 
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თამარ 

ლეკვეიშვილი
თურქეთი სტამბოლი

სპარსული 

საზოგადოებების 

კვლევის ასოციაციის 

მეშვიდე ბიენალე 
კონფერენცია

სპარსული  

საზოგადოებების 

კვლევის ასოციაცია

 ირანელი ისტორიკოსის 

მოჰამმად ქაზემის ორი ცნობა 
XVIII საუკუნის ირანისა და 
საქართველოს სამეფო 

ოჯახების ურთიერთობის 

შესახებ

სექციის მოხსენება 
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ბადრი 

გორგილაძე
სლოვაკეთი ლუბლიანა

ცენტრალური და 
აღმოსავლეთ ევროპის 

მესამე კონფერენცია 
თერმულ ანალიზსა და 
კალორიმეტრიაში

თერმული ანალიზისა 
და კალორიმეტრიის 

ცენტრალური და 
აღმოსავლეთ ევროპის 

კომიტეტი

 სუფთა ზედაპირის რელიეფი 

და მისი წვლილი 

თერმოსტიმულირებული 

ეგზოემისიის სპექტრში & 2. 

წილადურ–მაჩვენებლიანი 

რიგის კინეტიკა მეტალთა 
თერმოსტიმულირებული 

ეგზოემისიის სპექტრებში

ზეპირი მომხსენებელი 

პლენარულ სხდომაზე . 
ზეპირი მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე . 
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თამარ ჩხეიძე ბელგია ბრიუსელი

შუა საუკუნეებისა და 
რენესანსის მუსიკის 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 2015

ლუვენის 

უნივერსიტეტი, 

ხელოვნების 

ფაკულტეტი, მუსიკის 

დეპარტამენტი

 შუა საუკუნეების ქართული 

სამგალობლო ხელოვნება 
(ტრადიცია, განვითარების 

გზები და თანამედროვეობა)

 ზეპირი მომხსენებელი 

პლენარულ სხდომაზე . 
სექციის მოხსენება . 
სამეცნიერო-

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრობა 
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ერეკლე 
პირველი

აშშ ჩიკაგო

ამერიკის 

ბუღალტერიის 

ასოციაციის წლიური 

შეხვედრა და 
კონფერენცია 
ბუღალტერიის 

სწავლასა და 
სწავლებაზე

ამერიკის 

ბუღალტერიის 

ასოციაცია

 რეალურად რა განსაზღვრავს 

ფინანსური აღრიცხვის 

ხარისხს? საერთაშორისო 

დაკვირვება

 ზეპირი მომხსენებელი 

პლენარულ სხდომაზე . 
სექციის მოხსენება . 
სამეცნიერო-

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრობა 
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მარინა 
კუნჭულია

ჰოლანდია ამსტერდამი

ევროპის 

ნეიროფსიქოფარმაკო
ლოგიის კოლეჯის 28-

ე კონგრესი

ევროპის 

ნეიროფსიქოფარმაკოლ
ოგიის კოლეჯი

 დროზე დაფუძნებული 

მოვლენათა მოლოდინები 

დაბერებისას

სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) 
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ხათუნა 
ფარქოსაძე

გაერთიანებული 

სამეფო
ლივერპული

მხედველობითი 

აღქმის 38-ე 
ევროპული 

კონფერენცია 
(ECVP2015)

ლივერპულის 

უნივერსიტეტი, დიდი 

ბრიტანეთი

 საკადური ადაპტაციის 

ასაკობრივი ასპექტები 

მომატებასთან ერ

სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) 
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მაია 
როინიშვილი

გაერთიანებული 

სამეფო
ლივერპული

მხედველობითი 

აღქმის 38-ე ვროპული 

კონფერენცია
მარკო ბერტამინი

რას გვეუბნება „ქრაუდინგი“ 

შიზოფრენიის შესახებ
 სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) 
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ელენე 
გიუნაშვილი

თურქეთი სტამბოლი

მეშვიდე ყოველი 

ორწლიური 

კონფერენცია  
სპარსულენოვანი 

საზოგადოებების 

შემსწავლელი 

ასოციაციის

ამერიკის 

სპარსულენოვანი 

კულტურების კვლევის 

საერთაშორისო 

ასოციაცია

ირანული ონომასტიკის 

კვლევის საკითხებისათვის 

საქართველოს არამეულ 

წარწერებში

სექციის მოხსენება 
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შორენა 
წიკლაური

იტალია ვენეცია

ICMRM 2015: მე-17 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 
მიგრაციისა და 
საცხოვრებელი 

ადგილის შეცვლის 

თემაზე

მეცნიერების, 

ინჟინერიის და 
ტექნოლოგიის 

მსოფლიო აკადემია

 გარე მიგრაციის 

მეთოდოლოგია საქართველოში 

&  საქართველოს ქალაქისა და 
სოფლის მოსახლეობის 

პირამიდა 1950-იანი წლებიდან

სექციის მოხსენება  
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78
გელა ბესელია ჰოლანდია ამსტერდამი

28-ე ევროპის 

ნეიროფსიქოფარმაკო
ლოგთა კოლეგიის 

კონგრესი

ევროპის 

ნეიროფსიქოფარმაკოლ
ოგთა კოლეგია

მემანტინით მკურნალობა არ 

აუმჯობესებს სივრცით 

დასწავლას გამჭვირვალე 
ძგიდის მედიალური ბირთვის 

დაზიანების მქონე 
ვირთაგვებში

 სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) 
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მაია მანწკავა ბულგარეთი ვარნა

ბიორეო 2015 - V 

ბიორეოლოგიის 

ევროპული 

საზეფხულო სკოლა და 
უჯრედის, ქსოვილის 

და სისტემების მიკრო 

და  ნანო მექანიკის და 
მექანიკობიოლოგიის 

სიმპოზიუმი

ევროპის კლინიკური 

ჰემორეოლოგიის და 
მიკროცირკულაციის 

საზოგადოება,ბულგარე
თის ბიორეოლოგიის 

საზოგადეობა,

 ბემიპარინის დადებითი 

ეფექტი რეოლოგიურ 

სისტემაზე (ინ ვივო)

ზეპირი მომხსენებელი 

პლენარულ სხდომაზე . 
სექციის მოხსენება. 
სამეცნიერო-

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრობა 
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ირაკლი ჩხაიძე ჩინეთი ჯინანი

საისტორიო 

მეცნიერებათა 22-ე 
საერთაშორისო 

კონგრესი

საისტორიო 

მეცნიერებათა 
საერთაშორისო 

კომიტეტი, ჩინეთის 

ისტორიკოსთა 
ასოციაცია, შანდონის 

უნივერსიტეტი

 ქართული ფეხბურთი: 

ნაციონალიზმის ისტორიის 

სარკე გლობალიზაციის 

ეპოქაში

სექციის მოხსენება 
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ნინო ჩიქოვანი ჩინეთი ჯინანი

საისტორიო 

მეცნიერებათა 22-ე 
საერთაშორისო 

კონგრესი

საისტორიო 

მეცნიერებათა 
საერთაშორისო 

კომიტეტი, ჩინეთის 

ისტორიკოსთა 
ასოციაცია, შანდონის 

უნივერსიტეტი

 ვინ არის „სხვა“? იდენტობის 

კონსტრუირება საისტორიო 

განათლების გზით 

პოსტსაბჭოთა საქართველოში

 სექციის მოხსენება 
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თინათინ 

საბაური
თურქეთი სტამბული

საერთაშორისო 

კონფერენცია-
მიღწევები 

განათლებასა და 
სოციალურ 

მეცნიერებებში

OCERINt-აკადემიური 

კვლევის 

საერთაშორისო ცენტრი

 როგორ ავირჩიოთ სწორად 

პროფესია
 სექციის მოხსენება 
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84

თინათინ 

სახელაშვილი
თურქეთი სტამბული

საერთაშორისო 

კონფერენცია-
მიღწევები 

განათლებასა და 
სოციალურ 

მეცნიერებებში

OCERINt-აკადემიური 

კვლევის 

საერთაშორისო ცენტრი

უსინათლოთა კოგნიტური და 
აკადემიური შეფასების 

სტრატეგიები
სექციის მოხსენება 
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რამაზ ლომსაძე ესპანეთი ტოლედო

XXIX -ე საერთაშორისო 

კონფერენცია 
ფოტონურ, 

ელექტრონულ და 
ატომურ დაჯახებებში 

(სკფეად)

მადრიდის 

ავტონომიური 

უნივერსიტეტი

 არადრეკადი პროცესები 

დაბალი ენერგიის Na+-Ar, K+-

Ar და K+-He დაჯახებებში. &  

ნიმუშის კომპონენტების 

იონიზაცია და იონური 

ფრაგმენტაცია ელექტრონების 

დაჯახებით.

 სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი)
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88

ვლადიმერ 

ელისაშვილი
ბელარუსი მინსკი

მეცხრე საერთაშორისო 

კონფერენცია 
"მიკრობული 

ბიოტექნოლოგიები: 

ფუნდამენტური და 
გამოყენებითი 

ასპექტები\"

ბელარუსიის 

ეროვნული სამეცნიერო 

აკადემია, 
მიკრობიოლოგიის 

ინსტიტუტი

 ხის დამშლელი 

ბაზიდიომიცეტების 

ბიოტექნოლოგიური 

პოტენციალი

ზეპირი მომხსენებელი 

პლენარულ სხდომაზე . 
მოდერატორი; რაპორტერი; 

კონფერენციის სამეცნიერო 

გამოცემის სარედაქციო 

ჯგუფის წევრობა 
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თამარ 

დემეტრაშვილი
თურქეთი სტამბოლი

სპარსული 

საზოგადოებების 

კვლევის ასოციაციის 

მეშვიდე ბიენალე 
კონფერენცია

სპარსული 

საზოგადოებების 

კვლევის ასოციაცია

 მარკირების პრობლემები 

სპარსული ენის დიაქრონიულ 

ჭრილში  (ძველი, საშუალო და 
ახალი სპარსული)

სექციის მოხსენება 
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ლილი ნადარაია პოლონეთი ვარშავა

ევროპის მასალათა 
კვლევის საზოგადოება 
2015 წლის 

საშემოდგომო 

შეხვედრა და გამოფენა

ევროპის მასალათა 
კვლევის საზოგადოება

ულტრა- მაღალ 

ტემპერატურული კერამიკების 

ნაპერწკალურ პლაზმური 

შეცხობა/სინთეზირება

 სექციის მოხსენება 
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სოფიო კობაური აშშ ჩიკაგო

მე-17 საერთაშორისო 

კონფერენცია 
ბიოინჟინერიასა და 
ბიონანოტექნოლოგიაშ
ი

მეცნიერების, 

ინჟინერიისა და 
ტექნოლოგიის 

მსოფლიო აკადემია

 ამინომჟავებზე დაფუძნებული 

ბიოდეგრადირებადი 

პოლიმერებისაგან მიღებული 

წამლის მიმწოდებელი 

ნანონაწილაკები

სექციის მოხსენება 
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თინათინი 

კუჭუხიძე
საფრანგეთი პარიზი

მე-17 საერთაშორისო 

კონფერენცია"საინჟინრ
ო მასალები და მათი 

გამოყენება"

მეცნიერების, 

ტექნიკისა და 
ტექნოლოგიების 

მსოფლიო აკადემია

ალუმინის არასტაბილური 

ოქსოჰიდროქსიდების 

გარდაქმნა ულტრადისპერსულ  

α-Al2O3-ში სხვადასხვა 
დოპანტის თანაობისას

სექციის მოხსენება 



33
2015_tr_7

96
ია ყურაშვილი საფრანგეთი პარიზი

მე-17 საერთაშორისო 

კონფერენცია"საინჟინრ
ო მასალები და მათი 

გამოყენება"

მეცნიერების, 

ტექნიკისა და 
ტექნოლოგიების 

მსოფლიო აკადემია

მონოკრისტალური Si1-

xGex(x≤0,02) მყარი ხსნარების 

ფიზიკურ-მექანიკური 

მახასიათებლები

 ზეპირი მომხსენებელი 

პლენარულ სხდომაზე . 
სექციის მოხსენება. 
სამეცნიერო-

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრობა 
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იოსებ 

მეცხვარიშვილი
საფრანგეთი ლიონი

მე-12 ევროპული 

კონფერენცია 
გამოყენებითი 

ზეგამტარებზე

გამოყენებითი 

ზეგამტარების 

ევროპული გაერთიანე; 
გამოყენებით 

ზეგამტარებში 

ჩართული გრენობლის 

საზოგადოება

 დარიშხან ოქსიდის 

დანამატიან Hg-1223 

ზეგამტარებში ცვლადი 

ამთვისებლობისა და მესამე 
ჰარმონიკების შესწავლა & 2. Hg-

1223 მტზ ზეგამტარ 

თვისებებზე პოლივინილ 

ალკოჰოლის ზეგავლენა

სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) 
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კარენ 

მულკიჯანიანი
ავსტრალია ბრისბენი

მსოფლიო კონგესი 

ფარმაკოლოგიაში
ომიქს ჯგუფის 

კონფერენციები

 ოჯახი Boraginaceae-ს 

მცენარეული ბიოპოლიმერბი 

და  მათი სინთეზური 

წარმოებულები: 

პერსპექტიული 

ფარმაკოლოგიური აგენტები

სექციის მოხსენება 
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ავთანდილ 

ოქროსცვარიძე
ბრაზილია

ფლორიანოპო
ლის

ჰატტონის მე-8 

სიმპოზიუმი 

გრანიტებზე და 
მათთან 

დაკავშირებულ 

ქანებზე

ჰატტონის სამდივნო

 ვარისკული გრანიტოიდული 

მაგმის გენერაციის პროცესები 

კავკასიონის კოლიზიურ 

ოროგენში

სექციის მოხსენება 

37
2015_tr_8

02
ნიკო ცუცქირიძე მონტენეგრო

მონტენეგრო, 

ბუდვა, ბეჩიჩი

ბირთვული 

ელექტრონიკისა და 
კომპიუტინგის 25-ე 
საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი

კომპანია "Jadran 

Group"

 მოდელილების ჯაჭვი CAD 

სისტემებს, Geant4-სა და 
GeoModel-ს შორის: ტესტირება 
და შედეგები

სექციის მოხსენება 
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ნათია ჯალაბაძე

რუსეთის 

ფედერაცია
ეკატერინობურ

გი

რუსეთის 

ანთროპოლოგთა და 
ეთნოლოგთა მე-11  

კონგრესი

რუსეთის 

ანთროპოლოგთა და 
ეთნოლოგთა 
ასოციაცია , 
ისტორიულ  და 
ფილოლოგიურ 

მეცნიერებათა 
დეპარტამენტი რმა.

 გენდერი და სივრის 

დიქოტომია ქართველ   

მთიელთა ტრადიციულ 

კულტურაში

პლენარული მოხსენება 
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04
ბესიკ გოგინავა კანადა ტორონტო

კანადის 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 
გლობალისტიკაში 

2015

იუნიქ ქონფერენსის 
კანადა

 ლათინოამერიკული 

პოპულიზმის ფესვები
სექციის მოხსენება 
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06

ქეთევან 

ცეცხლაძე
ხორვატია სპლიტი

დოქტორანტთა მეორე 
საერთაშორისო 

კონფერენცია 
"გზაჯვარედინები: 

აღმოსავლეთი და 
დასავლეთი".

სპლიტის 

უნივერსიტეტი;  

ლუბლიანას 

უნივერსიტეტი; 

იკონოგრაფიული 

კვლევების ცენტრი;

 აღმოსავლეთი და დასავლეთი: 

1910-30-იანი წლების თბილისი 

და ქართული მოდერნიზმი
 სექციის მოხსენება 
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07

თინათინ 

ჭინჭარაული
იაპონია კიოტო

ქცევის ანალიზის 

საერთაშორისო 

ასოციაციის მერვე 
საერთაშორისო 

კონფერენცია

ქცევის ანალიზის 

საერთაშორისო 

ასოციაცია

ქცევის გამოყენებით ანალიზზე 
დაფუძნებული სერვისები 

აუტიზმის სპექტრის 

დარღვევების მქონე 
ბავშვებისთვის საქართველოში

ზეპირი მომხსენებელი 

პლენარულ სხდომაზე . 
სექციის მოხსენება .  
სამეცნიერო-

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრობა 
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08
ირაკლი ჩაგანავა აშშ სან დიეგო

SPIE ოპტიკა და 
ფოტონიკა 2015. 

ორგანული 

ფოტონიკის + 

ელექტრონიკის 

სიმპოზიუმი. 

სინათლით მართვადი 

ორგანული მასალების 

და მოწყობილობების II 

კონფერენცია.

SPIE: ოპტიკისა და 
ფოტონიკის 

საერთაშორისო 

საზოგადოება

სინათლით მართვადი 

ვექტორული 

პოლიფოტოქრომატული ქცევა 
ორგანულ პოლარიზაციულად-

მგრძნობიარე მასალებში

სექციის მოხსენება 
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11

აკაკი 

ფეიქრიშვილი
სლოვენია პორტოროზი

23-ე საერთაშორისო 

კონფერენცია 
მასალებსა და 
ტექნოლოგიებში (23. 

ICM&T)

საორგანიზაციო 

კომიტეტი

ზეგამტარი MgB2 

კომპოზიტების თხევადი ფაზის 

დარტყმითი კონსოლიდაცია
სექციის მოხსენება 
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12

იმედა 
რუბაშვილი

სლოვაკეთის 

რესპუბლიკა
ჟასნა, დაბალი 

ტატრები

მე–5–ე საერთაშორისო 

კონფერენცია 
"გამოყენებითი 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 2015"

ტრნავას წმინდა 
კირილისა და 
მეთოდიუსის 

უნივერსიტეტი

N–ნიტროზოდიმეთილამინის 

განსაზღვრა თამბაქოს 

გამონაბოლქვში და მისი 

მოცილების შესაძლებლობა 
ბუნებრივი ცეოლითებით

სექციის მოხსენება 
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15

დარეჯან 

გარდავაძე
ეგვიპტე კაირო

საერთაშორისო 

კონფერენცია 
"თარგმანის 

კულტურული 

პოლიტიკა"

ეგვიპტის კაიროს 

უნივერსიტეტი 

მანჩესტერის 

უნივერსიტეტის 

თარგმანისა და 
ინტერკულტურული 

კვლევების ცენტრთ

 პოსტკოლონიური 

ლიტერატურის თარგმანი და 
კულტურული იდენტობის 

პრობლემები

სექციის მოხსენება 
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17

მარიამ 

ბერიაშვილი
გერმანია ჰაიდელბერგი

ჰაიდელბერგის 

ლაურეატთა მესამე 
ფორუმი

ჰაიდელბერგის 

ლაურეატთა ფორუმის 
ფონდი

 დამატებითი სიმრავლურ-

თეორიული აქსიომების 

ზოგიერთი გამოყენება ზომის 

თეორიაში

სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) 
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18

გიორგი 

ბურჯანაძე
გერმანია ბერლინი

ფებს-ის მე-40 

კონგრესი, სიცოცხლის 

ბიოქიმიური 

საფუძვლები

ბიოქიმიკოსთა და 
მოლეკულურ 

ბიოლოგთა 
საზოგადოება, MCI 

გერმანია გმბჰ

 სტრესი თანამედროვე 
საზოგადოებაში

სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) 
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20
ვახტანგ ჭარაია კორეა სეული

გლობალური 

აკადემიური 

საზოგადოების 

სეულის კონფერენცია

გლობალური 

აკადემიური 

საზოგადოება

 ეროვნული ვალუტის 

უსაფრთხოების საკითხები, 

საქართველოს მაგალითი
პლენარული მოხსენება
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23
თამარ სანიკიძე აშშ ჰანოვერი

კონფერენცია   "ეპრ 

ბიოდოზა 2015"

ცოცხალი სისტემების 

კვლევის ეპრ ცენტრი, 

მედიცინის გეისელის 

სკოლა დართმოთში

 თავისუფალი რადიკალების 

როლი ნაღვლის ბუშტის 

კენჭების ფორმირებაში
სექციის მოხსენება 
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25

ეკატერინე 
გაჩეჩილაძე

საფრანგეთი პარიზი
მიზეზის გამოხატვის 

გრამატიკა
პარიზი-სორბონის 

უნივერსიტეტი

 ფაქტიტიური ფორმის 

კაუზატიური ფუნქციის 

კონტრასტული კვლევა 
ფრანგულსა და ქართულში

სექციის მოხსენება 
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30
თამარ ჭელიძე საფრანგეთი პარიზი

17th International 

Conference on II-VI 

Compounds and 

Related Materials  

სამეცნიერო კვლევების 

სამეცნიერო ცენტრი, 

პიერ და მარია 
კიურების 

უნივერსიტეტი, 

ვერსალის 

უნივერსიტეტი,

 დეფექტების შემადგენლობა 
აქცეპტორით ლეგირებულ ZnO-

ის კვანტურ სტრუქტურებში

 სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) 
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31

გიორგი 

სანიკიძე
იაპონია მაკუჰარი

ცენტრალური და 
აღმოსავლეთ ევროპის 

კვლევების 

საერთაშორისო საბჭოს 

(ICCEES) მე-9 

კონგრესი

ცენტრალური და 
აღმოსავლეთ ევროპის 

კვლევების 

საერთაშორისო საბჭო

საქართველოს მუსლიმური 

თემები: შედარებითი კვლევა
 სექციის მოხსენება 
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32

მარიამ 

ბეციაშვილი
გერმანია ვერნიგეროდე

ISSS - თესლის 

სიცოცხლისუნარიანობ
ის გახანგრძლივების 

სამუშაო შეხვედრა 
2015

მცენარეთა გენეტიკისა 
და მარცვლეული 

კულტურების კვლევის 

ინსტიტუტი (IPK)

სიმინდის თესლის 

აღმოცენების უნარისა და 
ანტიოქსიდანტური 

ფერმენტების აქტივობების 

ცვლილება თესლის ბუნებრივი 

დაბერებისას და თესლის 

პრაიმინგის ფონზე

 სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) 

54
2015_tr_8

34
მიხეილ ჩიხრაძე ჩეხეთი პრაღა

მსოფლიოს 

მულტიდისციპლინარ
ული 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების 

სიმპოზიუმი

პროფ. ისიკ ილმაზი
 აფეთქების იდენტიფიცირების 

მოწყობილობა
სექციის მოხსენება 
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39
არჩილი ჩხოტუა საბერძნეთი ათენი

სისხლძარღვთა 
ქირურგთა 
საერთაშორისო 

ასოციაციის კონგრესი

სისხლძარღვთა 
ქირურგთა 
საერთაშორისო 

ასოციაცია

ანესთეზიის ტიპის გავლენა 
სისხლის ნაკადის 

ჰემოდინამიკურ პარამეტრებსა 
და ოპერაციის შედეგებზე 
სადიალიზო არტერიო-ვენური 

ფისტულის ფორმირებისას

 სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) 
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40
მაკა თეთრაძე ირლანდია დუბლინი

მე-6 

სოციოლინგვისტური 

საზაფხულო სკოლა

ტრინიტი კოლეჯი, 

დუბლინი

ენობრივი პოლიტიკა და 
მიგრაცია (1944 წელს 

საქართველოდან 

დეპორტირებული მესხების 

მაგალითზე)

სექციის მოხსენება 
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41
ნონა მიქაია კანადა ვანკუვერი

უხერხემლოთა 
პათოლოგიის 

საზოგადოების 

ყოველწლიური 48-ე  
შეხვედრა -კონგრესი

პეტერ კრელი

ენტომოპათოგენური 

ნემატოდების Steinernema 

feltiae და Heterorhabditis 

bacteriophora-ს მნიშვნელობა 
ნესვის ბუგრის Aphis gossypii 

Glow, Hemiptera, 

Aphididae)წინააღმდეგ

 სექციის მოხსენება 
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43
ლანა ქარაია აშშ ვაშინგტონი

ICOM CECA-ს 

ყოველწლიური 

კონფერენცია 2015 

"სამუზეუმი 

განათლება და 
ხელმისაწვდომობა: 
ნაპრალების ამოვსება

ICOM-CECA 

(განათლებისა და 
კულტურის აქციების 

საერთაშორისო 

კომიტეტი)

 მუზეუმი ავსებს ნაპრალებს  სექციის მოხსენება 
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45
ია ფიფია გერმანია მაინცი

ვაზისა და ღვინის 

მსოფლიო 38-ე 
კონგრესი

ვაზისა და ღვინის 

საერთაშრისო 

ორგანიზაცია

 ქართულ ველური ვაზის (Vitis 

vinifera subsp.sylvestris) 

პალსტიდური დნმ-ის 

თანმიმდევრობები

 სექციის მოხსენება 
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47
თეონა ლომსაძე ბულგარეთი სოფია

სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

ევროპული კვლევების 

მე-11 საერთაშორისო 

კონგრესი/სამხრეთ-

აღმოსავლეთ ევროპა 
და ევროპული 

ინტეგრაცია: 
პოლიტიკური, სოციო-

ეკონომიკური და 
კულტურული 

ასპექტები

ბალკანური კვლევების 

ინსტიტუტი და 
თრაკოლოგიის ცენტრი

 ქართული პოლიტიკური 

ფოლკლორი და 
ფოლკლორული პოლიტიკა: 
პოლიტიკისა და 
ფოლკლორული მუსიკის 

ურთიერთმიმართება 
საქართველოში

 სექციის მოხსენება 
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48
ომარ კურტანიძე არგენტინა ლა პლატა

რელატივისტურ 

ამოფრქვევებში 

მიმდინარე მძლავრი 

ენერგეტიკული 

მოვლენები

არგენტინის 

რადიოასტრონომიული 

ინსტიტუტი

 TeV ბლაზარების ოპტიკური 

შესწავლა
 სექციის მოხსენება 
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49
გელა ცაავა თურქეთი ქ. სტამბოლი

საერთაშორისო 

კონფერენცია 
სახელწოდებით: 

,,მიღწევები 

განათლებასა და 
სოციალურ 

მეცნიერებებში''

აკადემიურ კვლევათა 
საერთაშორისო 

საორგანიზაციო 

ცენტრი, ქ. სტამბოლი, 

თურქეთი

 რუსული იმპერიული 

პოლიტიკა აფხაზეთში (XIX-XX 

საუკუნე)
 სექციის მოხსენება 
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50

თამარ 

მახარობლიძე
აშშ ფილადელფია

სლავური, 

აღმოსავლეთ 

ევროპული და 
ევრაზიული 

კვლევების ასოციაციის 

47 წლიური 

კონფერენცია - 
განყოფილება: 
კავკასიური 

ენათმეცნიერება 
"ქართული 

ზმნისწინის შესახებ"

პიცბურგის 

უნივერსიტეტი
ქართული ზმნისწინის შესახებ

 ზეპირი მომხსენებელი 

პლენარულ სხდომაზე . 
სექციის მოხსენება . 
მოდერატორი; რაპორტერი; 

კონფერენციის სამეცნიერო 

გამოცემის სარედაქციო 

ჯგუფის წევრობა 
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თეიმურაზ 

ლეჟავა
ჩინეთი ქინგდაო

BIT-ის 6-ე მსოფლიო 

გენის კონვენცია - 2015 

(WGC-2015)

საერთაშორისო 

ტალანტების 

საინფორმაციო 

კვლევითი ცენტრი, 

ჩინეთის სახელმწიფო 

ადმინისტრაციის 

საგარეო ექსპ

 გენომის ეპიგენეტიკური 

ცვალებადობა 80 წლისა და 
მეტი ასაკის მოხუცებში

 სექციის მოხსენება 
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52
ვაჟა კიკნაძე აშშ ფილადელფია

ASEEES 

ყოველწლიური 47-ე 
კონფერენცია.

სლავური, აღმოსავლეთ 

ევროპული და 
ევრაზიული კვლევების 

ასოციაცია

 საქართველო რუსეთის 

ურთიერთობის პირველი 

დოკუმენტი: ახალი ხედვა და 
ინტერპრეტაციები

 სექციის მოხსენება 
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ეკატერინე 
კლდიაშვილი

გაერთიანებული 

სამეფო
ლონდონი პათოლოგია 2015 შპს ეუროსციკონი

ქრომოგენული in situ 

ჰიბრიდიზაციის მეთოდის 

გამოყენება ადამიანის 

პაპილომავირუსის 

გენოტიპირებისთვის"

 სექციის მოხსენება 



67
2015_tr_8

56

რუსუდან 

ასათიანი
აშშ ფილადელფია

47-ე ყოველწლიური 

ASEEES კონგრესი

ფილადელფიის 

პიტსბურგის 

უნივერსიტეტი

 ქართველური ენობრივი 

სივრცე: ქართული,მეგრული, 

ლაზური,სვანური ენები თუ 

ლიალექტები?

 ზეპირი მომხსენებელი 

პლენარულ სხდომაზე . 
სექციის მოხსენება. 
მოდერატორი; რაპორტერი; 

კონფერენციის სამეცნიერო 

გამოცემის სარედაქციო 

ჯგუფის წევრობა 
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57
ლელა ბაქანიძე იტალია მილანი

ბიოუსაფრთხოებისა 
და ბიოლოგიური 

დაცვის მე-6 

ყოველწლიური 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი: 

სამომავლო 

მიმართულებები და 
გადაწყვეტის გზები

მილანის 

უნივერსიტეტი, 

ლუიჯი საკოს 

საუნივერსიტეტო 

ჰოსპიტალი

 ქართველი  მკვლევარები 

სიცოცხლის შემსწავლელ 

მეცნიერებებში: 

ინფორმირებულობა 
პასუხისმგებლობით 

ჩატარებული კვლევების 

შესახებ

ზეპირი მომხსენებელი 

პლენარულ სხდომაზე . 
ზეპირი მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 
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58

ოლია 
რჩეულიშვილი

ჩინეთი ნანჯინგი

ხმელეთის  გარემოში 

დამაბინძურებლების 

ბიოშეღწევადობის მე-8 

საერთაშორისო 

სემინარი/არაორგანულ
ი თუ ორგანული 

დამაბინძურებლელბის 

ბიოშეღწევადობა 
ადამიანში და მის 

გარემომცველ 

გარემოში

ნანჯინგის 

უნივერსიტეტი, 

გარემოსკათედრა

 ქრომის შეთვისება და 
დეტოქსიკაცია Arthrobacter-ის 

სახეობის ბაქტერიებში და 
აღნიშნულ პროცესებზე 
სხვადსხვა მეტალური იონების 

გავლენა

 სექციის მოხსენება 
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64

თინათინ 

საბაური
ჩეხეთი პრაღა

მულტიდისციპლინარ
ული აკადემიური 

კონფერენცია - 
განათლება, სწავლება, 
სწავლა

სამეცნიერო 

კონფერენციების 

ასოციაცია z.s და 
ჩეხეთის ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

პრაღაში

სამეცნიერო კონფერენციების 

ასოციაცია z.s და ჩეხეთის 

ტექნიკური უნივერსიტეტი 

პრაღაში

 სექციის მოხსენება 
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ნანული 

ნინაშვილი
პორტუგალია ლისაბონი

ABC3  - შორსწასული 

მკერდის კიბო - მესამე 
საერთაშორისო 

კონფერენცია

ევროპის ონკოლოგიის 

სკოლა

 შორსწასული მკერდის კიბოს 

თავისებურებები 

საქართველოში

 სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) 
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ნინო 

სხირტლაძე
აშშ მაიამი

ადრეული 

ზრდასრულობის 

შემსწავლელი 

საზოგადოების 

მეშვიდე კონფერენცია

ადრეული 

ზრდასრულობის 

შემსწავლელი 

საზოგადოება

 ცხოვრების ისტორიებში 

ვლინდება იდენტობის 

ჩამოყალიბების პროცესები
 სექციის მოხსენება 
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მარინა 
თოფურიძე

იტალია მ ი ლ ა ნ ი

ევროპის მერვე 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის 

კონფერენცია

ევროპის 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ასოციაცია 
და იტალიის ჰიგიენის, 

პრევენციული 

მედიცინისა და 
საზოგადოებ

 თამბაქოს მოხმარების 

ტენდენციები, თავის დანებების 

რესურსების გამოყენება და 
პროვაიდერების მიერ 

განხორციელებული 

ინტერვენციები, საქართველო, 

2014

 სექციის მოხსენება 
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ლაშა 
ჩხარტიშვილი

ბელარუსი მინსკი
II ახალგაზრდული 

თეატრალური 

ფორუმი

თეატრალური 

კავშირების 

საერთაშორისო 

კონფედერაცია

ცენზურა და თვითცენზურა 
პოსტსაბჭოთა ქართულ 

თეატრში
 სექციის მოხსენება 
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ნიკოლოზ 

ჩიხრაძე
აშშ დესტინი

მე-16 საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი: 

სამხედრო მასალების 

სტრუქტურებთან 

ურთიერთქმედების 

ეფექტები

ფლორიდის 

უნივერსიტეტი; 

დოლიტლის 

ინსტიტუტი

აფეთქების ეფექტების 

აქტიურად ჩამხშობი სისტემის 

შემუშავება და კვლევა.
 პლენარული მოხსენება 
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74

ნატალია 
დაჩანიძე

დენმარკი კოპენჰაგენი

ძილისა და 
ცირკადული 

რიტმების 

ნეირობიოლოგია

ევროპის 

ნეირომეცნიერებების 

საზოგადოებათა 
ფედერაცია

 კრეატინკინაზასა და Ca2+-ატფ-

აზას აქტივობის ცვლილებები 

ბუნებრივი დღე-ღამური 

რიტმის დარღვევით 

გამოწვეული სტრესის 

პირობებში

 სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) 
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80
ირმა ხაჩიძე დენმარკი კოპენჰაგენი

ძილის 

ნეირობიოლოგია და 
ცირკადული რიტმები- 

"ტვინის" კონფერენცია

ევროპის 

ნეირომეცნიერებათა 
საზოგადოება (FENS) 

და ტვინის კვლევის 

საერთაშორისო 

საზოგადოება(IBRO)

ეეგ-ს თავისებურებები 

ეპილეფსიის მქონე ბავშვებში 

ძილისა და ღვიძილის 

პერიოდში

სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) 
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83

მარინე 
შავლაყაძე

გაერთიანებული 

სამეფო
ლონდონი

ტექნოლოგიისა და 
მეცნიერების  

საერთაშორისო 

კონფერენცია

ხელოვნებისა და 
მეცნიერების 

საერთაშორისო 

ჟურნალი, ლონდონის 

უნივერსიტეტი

 საწარმოო ნარჩენებიდან 

მიღებული მანგანუმშემცველი 

მასალების გამოყენების 

შესაძლებლობის შესწავლა

 სექციის მოხსენება 
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დალი 

ზანგურაშვილი
აშშ ბოსტონი

"წარმოდგენების 

თეორია და მასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები", სემინარი

პროფ. ალექს 
მარტსინკოვსკი

 უნივერსალური ალგებრების 

ზოგიერთ მრავალნაირობაში 

ფუშაუტების ელემენტების 

ნორმალური ფორმები

 სექციის მოხსენება 
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ზაალ 

გულაშვილი
შრი ლანკა კოლომბო

მე-4 საერთაშორისო 

კონფერენცია 
„კლიმატის 

ცვლილების 

ადაპტაცია 2015“ (CCA 

2015)

კვლევებისა და 
განვითარების 

საერთაშორისო ცენტრი 

(შრი-ლანკა); Unique 

Conferences (კანადა)

 მდინარე რიონის წყლის 

ხარისხის ცვალებადობა
 სექციის მოხსენება 
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დავით 

გიგინეიშვილი
იაპონია ნაგასაკი

'ფსიქოგენური 

არაეპილეფსიური 

შეტევები მთელ 

მსოფლიოში' 

ეპილეფსიასთან 

მებრძოლი 

საერთაშორისო 

ლიგისა და იაპონიის 

ეპილეფსიის 

საზოგადოების 

გაერთიანებული 

სხდომა (კონფერენცია)

ეპილეფსიასთან 

მებრძოლი 

საერთაშორისო ლიგა, 
იაპონიის ეპილეფსიის 

საზოგადოება

 ემსლ ფაშ სამუშაო ჯგუფის 

მიერ საქართველოში 

განხორციელებული 

გამოკითხვის წინასწარი 

შედეგები

 პლენარული მოხსენება
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ზურაბ 

თავართქილაძე
აშშ სტონი ბრუკი NNN15 ჩანგ კიი ჯანგი

 რეალისტური სუსი SO(10)-ის 

ასპექტები
 სექციის მოხსენება 
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93

ნინო 

ნანეიშვილი
გაერთიანებული 

სამეფო
ლონდონი

მუსიკოლოგიისა და 
ეთნომუსიკოლოგიის 

მე 17 საერთაშორისო 

კონფერენცია. თემა: 
,,მუსიკა ქართველ 

ორმოცდაათიანელთა 
რელიგიურ 

კულტურაში"

ინჟინერიისა და 
ტექნოლოგიის 

მსოფლიოს სამეცნიერო 

აკადემია

 ,,რელიგიური მუსიკა 
ქართველი 

ორმოცდაათიანელების 

კულტურაში"

 სექციის მოხსენება 
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მირანდა 
ხაჯიშვილი

თურქეთი ანტალია

III  ევროპული 

კონფერენცია 
განახლებადი ენერგო 

სისტემების შესახებ

გაზის უნივერსიტეტი, 

ტექნოლოგიის 

ფაკულტეტი, ელექტრო 

ინჟინეერიისა და  
ელექტრონიკის 

დეპარტამენტი

მრავალელემენტიანი ხაზოვანი 

ანტენის სისტემის 

მიმართულების დიაგრამის 

გამოსხივება შორეულ ზონაში

 სექციის მოხსენება 
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05
ზაზა ოსმანოვი იტალია ტურინი

დროის მანქანის 
ფაბრიკა

მეტროლოგიური 

კვლევების 

ნაციონალური 

ინსტიტუტი, ტურინი, 

იტალია

ჭიახვრელის მეტრიკაში 

ნაწილაკის დინამიკაზე 
ბრუნვის ეფექტების გავლენა

 სექციის მოხსენება 
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06

ვლადიმერ 

ღლონტი
გერმანია მიუნჰენი

მესამე საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 
"განათლება და 
მეცნიერება საზღვრებს 

გარეშე"

ევროპის სამეცნიერო 

და სამრეწველო 

კონსორციუმი; 

რუსეთის 

ბუნებათმცოდნეობის 

აკადემია

საქართველოს სახელმწიფო 

რეგიონული ეკონომიკური 

პოლიტიკის აქტუალური 

საკითხები

 პლენარული მოხსენება
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07
ზვიად კირტავა აშშ

ვაშინგტონი 

(კოლუმბიის 

ოლქი)

ყოველწლიური 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 
"უსადენო 

ჯანმრთელობა 2015" 

(NIH); თემაზე - 
"მონიტორირება 
ინტერვენციამდე: 
ზუსტი მედიცინის 

აქტუალიზაცია"

ჯანმრთელობის 

ეროვნული 

ინსტიტუტები (NIH)  

და "უსადენო 

ცხოვრების 

მეცნიერებათა 
ალიანსი"(აშშ)

 კანის კიბოს სკრინინგი ე-
ჯანმრთელობის და მ-

ჯანმრთელობის აპლიკაციების 

გამოყენებით 

დერმატოლოგიური 

ამბულატორიული 

პაციენტებისათვის 

საქართველოს რესპუბლიკაში

სექციის მოხსენება 
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14
ცოტნე ჟღენტი იტალია რომი

საერთაშორისო 

კონფერენცია 
ეკონომიკაში, 

მენეჯმენტსა და 
სოციალურ 

მეცნიერებაში

კვლევების და 
განვითარების 

საერთაშორისო 

საზოგადოება

 ეკონომიკური თავისუფლება - 
გზა ქართული ეკონომიკური 

განვითარების
 სექციის მოხსენება 
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20
ვახტანგ ჭარაია აშშ სან ფრანცისკო

ბიზნესისა და 
ეკონომიკის 

საერთაშორისო 

აკადემიის 2015 წლის 

სან ფრანცისკოს 

კონფერენცია

ბიზნესისა და 
ეკონომიკის 

საერთაშორისო 

აკადემია

სავალუტო სტაბილურობა, 
როგორც ფინანსური 

სტაბილურობის მთავარი 

ელემენტი, საქართველოს 

მაგალითი

 პლენარული მოხსენება 
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28

მარიამ 

ბერიაშვილი
ისრაელი იერუსალიმი

19-ე მათემატიკის 

სემინარი 

\"კომპაქტურობა, 
არაკომპაქტურობა და 
კანონიკური 

სტრუქტურები\"

პეტერ სარნაკი, 

დირექტორი

სიმრავლურ-თეორიული 

მეთოდების ზოგიერთი 

გამოყენება ზომის თეორიაში

 სასტენდო მოხსენება 
(პოსტერი) 
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31

მიხეილ 

თუთბერიძე
აშშ სკოტსდეილი

SIAM-ის კონფერენცია 
კერძოწარმოებულებია
ნი დიფერენციალური 

განტოლებების 

ანალიზში

ინდუსტრიული და 
გამოყენებითი 

მათემატიკის 

საზოგადოება

 ერთი არაწრფივი პარაბოლური 

განტოლების სხვაობიანი 

ანალოგის გამოკვლევა და 
რიცხვითი ამოხსნა

 სექციის მოხსენება 
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32
ომარ კურტანიძე შვეიცარია ჟენევა

რელატივისტური 

ასტროფიზიკის 

ტეხასის 28 

სიმპოზიუმი

ჟენევის 

უნივერსიტეტის 

ასტრონომიისა და 
ფიზიკის განყოფილება

ზემაღალი ენერგიის 

ბლაზარების გრძელვადიანი 

შესწავლა სპექტრის ოპტიკურ 

უბანში

 სექციის მოხსენება 
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33

გიორგი 

ლომინაძე
კორეა ჯეჯუ

აზიის ზღვის 

გეოლოგიის მე-8 

საერთაშორისო 

კონფერენცია

კორეის დედამიწის 

შემსწავლელი 

დამინერალური 

რესურსების 

ინსტიტუტი

 საქართველოს შავი ზღვის 

სანაპირო ზოლის სამხრეთი 

ნაწილის პლაჟური ნატანის 

ბალანსის თანამედროვე 
ცვლილებები

 სექციის მოხსენება 


