
# შიფრი გრანტის მიმღები ქვეყანა ღონისძიების დასახელება ორგანიზატორი მოხსენება მოხსენების ტიპი

1 11_tr_096
ნატალია 
ჩინჩალაძე

აზერბაიჯანი
IV კონგრესი (თურქული 

მსოფლიო მათემატიკოსთა 
საზოგადოება)

აზერბაიჯანის 

განათლების სამინისტრო, 

აზერბაიჯანის 

მეცნიერებათა აკადემია, 
ბაქოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

წამახვილებული ფირფიტების რხევის 

ამოცანები დაზუსტებული თეორიების 

საფუძველზე

ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე

2 11_tr_140 მანანა სანაძე აშშ
ცენტრალური ევრაზიის 

შემსწავლელი საზოგადოების 

კონფერენცია

ოჰაიოს უნივერსიტეტის 

სლავური და 
აღმოსავლეთ ევროპის 

მცოდნეობის ცენტრი

აქემენიანთა პირველი მბრძანებელი 

კიროსი და „ქართლის 

ცხოვრების“ნებროთი

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

3 11_tr_142 გიული ალასანია აშშ
ცენტრალური ევრაზიის 

შემსწავლელი საზოგადოების 

კონფერენცია

ოჰაიოს უნივერსიტეტის 

სლავისტიკისა და 
აღმოსავლეთ ევროპის 

მცოდნეობის ცენტრი

 ქართველები და ისლამამდელი 

თურქები

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

4 11_tr_149
ეკატერინე 
ბერიშვილი

აშშ

უჯრედული ტრანსპლანტაციისა 
და ქსენოტრანსპლანტაციის 

საერთაშორისო საზოგადოების 

გაერთიანებული კონგრესი

ტრანსპლანტოლოგთა 
საერთაშორისო ასოციაცია

 წვრილი ნაწლავის იზოლირებული 

სეგმენტი , როგორც ალტერნატიული 

ადგილი პანკრეასის კუნძულების 

ტრანსპლანტაციისათვის

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

5 11_tr_182 ვახტანგ ბარბაქაძე აშშ
მე-2 მსოფლიო კონგრესი, 

ანალიზური და ბიოანალიზური 

მეთოდები

ჟურნალ ანალიზური და 
ბიოანალიზური 

მეთოდების, 

ქრომატოგრაფია და 
დაყოფის მეთოდების  

რედაქტორები

S.asperum-ის და S.caucasicum-ის 

(Boraginaceae) ახალი ფენოლური 

პოლიმერის სიმსივნის საწინააღმდეგო 

ეფექტურობა ადამიანის პროსტატის 

ანდროგენ-დამოკიდებული და -
დამოუკიდებელი კიბოს უჯრედების 

მიმართ

 სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი 

2012 წლის მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგად დაფინანასებული პროექტები  



6 11_tr_196 ნატო დარჩია აშშ ნეირომეცნიერება 2011
ნეირომეცნიერთა 
საზოგადოება

 ძილის ხარისხი და ფსიქოლოგიური 

პრობლემები იძულებით 

გადაადგილებული ოჯახების 

ბავშვებში: შედარებითი შესწავლა

 სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი 

7 11_tr_102 ოლღა წურწუმია აშშ

გორდონის კვლევითი 

კონფერენცია 
მაღალტემპერატურულ 

კოროზიაში

ოკრიჯის ნაციონალური 

ლაბორატორია / 
გორდონის კვლევითი 

კონფერენციები

 ქრომის მაღალი შემცველობის 

სამოდელო და კომერციული Fe-Cr-Al-

RE შენადნობების შედარებითი კვლევა

სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი

8 11_tr_071 ნინო ყოჩიაშვილი აშშ
უპრეცედენტო მონაცემებიდან 

რევოლუციურ მეცნიერებამდე

კეპლერის 

ასტეროსეისმური 

სამეცნიერო 

კონსორციუმის (KASC) 

მართვის კომიტეტი და 
მუშა ჯგუფების 

თავმჯდომარე

კეპლერის სამიზნეებზე დაკვირვების 

შესაძლებლობები აბასთუმნის 

ობსერვატორიაში (საქართველო); 2. 

აბასთუმნის ასტროფიზიკური 

ობსერვატორიის კეპლერის არეს 
საარქივო ფოტოფირფიტები

სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი & 

სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი

9 11_tr_090
ზურაბ 

თავართქილაძე
აშშ CETUP საზაფხულო პროგრამა

თეორიული მიწისქვეშა 
ფიზიკისა და მასთან 

დაკავშირებულ არეთა 
ცენტრი

ახალი არომატული სიმეტრია და 
დიდი გაერთიანება

ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე

10 11_tr_067
თინათინ 

ბოლქვაძე
აშშ

პენსილვანიის უნივერსიტეტის  

რიტორიკისა და კომპოზიციის 

22-ე საერთაშორისო 

კონფერენცია/რიტორიკა და წერა 
ენათა საზღვრების გადაკვეთაზე

Department of English of 

Penn State University

 უცხო ენათა ბალანსი თანამედროვე 
საქართველოში

ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე

11 11_tr_196 ნატო დარჩია აშშ ნეირომეცნიერება 2011
ნეირომეცნიერთა 
საზოგადოება

ძილის ხარისხი და ფსიქოლოგიური 

პრობლემები იძულებით 

გადაადგილებული ოჯახების 

ბავშვებში: შედარებითი შესწავლა

სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი

12 11_tr_045
მიხეილ 

თუთბერიძე
აშშ

SIAM-ის კონფერენცია 

დინამიური სისტემების 

გამოყენებებზე

ინდუსტრიული და 

გამოყენებითი 

მათემატიკის 

საზოგადოება

ერთი არაწრფივი პარაბოლური 

განტოლების რიცხვითი ინტეგრების 

შესახებ

სასტენდო 

მოხსენება

13 11_tr_007
ლევან 

ჩხარტიშვილი
ბელარუსია

საერთაშორისო კონფერენცია 

ნანომიტინგი-2011

ბელარუსის 

ინფორმატიკისა და 

რადიოელექტრონიკის 

უნივერსიტეტი

სუფთა ბორის ნანომილაკების 

გეომეტრიული მოდელები

სასტენდო 

მოხსენება

14 11_tr_106
ალექსანდრე 
ხარაზიშვილი

ბულგარეთი
მე-10 საერთაშორისო 

კონფერენცია გეომეტრიაში და 
გამოყენებები

სოფიის უნივერსიტეტი
სამკუთხედის გარე ბისექტრისების 

ზოგიერთი ტოპოლოგიურ-

გეომეტრიული თვისების შესახებ

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 



15 11_tr_109 ალექსი კირთაძე ბულგარეთი
მე-10 საერთაშორისო 

კონფერენცია გეომეტრიაში და 
გამოყენებებში

სოფიის უნივერსიტეტი
 ევკლიდურ სივრცეებში დიოფანტური 

სიმრავლეების ზოგიერთი 

კომბინატორული თვისებების შესახებ

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

16 11_tr_076 ნატო გენგიური ბულგარეთი
ბიზანტიის კვლევების 22-ე 
საერთაშორისო კონგრესი

ბიზანტიის კვლევების 

საერთაშორისო ასოციაცია

ბაპტისტერიუმის სტრუქტურის 

თავისებურებები ადრექრისტიანულ 

ქართულ არქიტექტურაში

სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი

17 11_tr_095 ირინე გივიაშვილი ბულგარეთი
ბიზანტინისტთა კვლევების XXII 

საერთაშორისო კონგრესი

სოფიის უნივერსიტეტი 

"წმ. კლიმენტ 

ორქიდელი", 

ბიზანტინისტთა და 
მედიევისტთა 
ბულგარეთის ასოციაცია

ოშკის სამონასტრო ეკლესია ტაოში და 
მისი მნიშვნელობა  ათონის მთის  შუა 
ბიზანტიური  ხანის სამონასტრი 

არქიტექტურისათვის

ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე

18 11_tr_089
ნინო 

მღებრიშვილი
ბულგარეთი

ბიზანტიური მეცნიერებების 22-ე 

საერთაშორისო კონგრესი,
სოფიის უნივერსიტეტი

თეოდორე აბუკურას თხზულებები 

არსენ იყალთოელის დოგმატიკონში

სასტენდო 

მოხსენება

19 11_tr_037
მარიამ 

ელიზბარაშვილი
ბულგარეთი

მე-11 საერთაშორისო 

მულტიდისციპლინარული 

სამეცნიერო გეო-კონფერენცია და 

ექსპო SGEM 2011, წიაღისეული 

ნაწარმის თანამედროვე მართვა, 

გეოლოგია და გარემოს დაცვა

ბულგარეთის,ჩეხეთის, 

ლატვიის, პოლონეთის, 

რუსეთის მეცნიერებათა 

აკადემიები

კლიმატის ცვლილების თანამედროვე 

ტენდენციები ყაზბეგის რაიონში, 

დიდი კავკასიონი, საქართველო

სასტენდო 

მოხსენება

20 11_tr_019 თენგიზ ურუშაძე ბულგარეთი

საერთაშორისო კონფერენცია" 

ბულგარეთის 

ნიადაგმცოდნეობის 100 წელი"

სოფლის მეურნეობისა და 

კვების სამინისტრო

 

საქართველოსა და ბულგარეთის 

ნიადაგების მსგავსება და განსხვავება

სასტენდო 

მოხსენება

21 11_tr_208
მარიამ 

ნიკოლაშვილი
გაერთიანებუ
ლი სამეფო

შავი ხვრელები ბობოქარ 

სამყაროში

მაქს პლანკის 

რადიოასტრონომიული 

ინსტიტუტი, მანჩესტერის 

უნივერსიტეტი

ფერმი-ლატ წყაროების ოპტიკური 

მონიტორინგი

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

22 11_tr_062 მარინა რუხაძე
გაერთიანებუ
ლი სამეფო

UKკოლოიდები2011:კოლოიდურ
ი და ზედაპირული 

მეცნიერებების საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი

ქიმიის სამეფო 

საზოგადოების 

კოლოიდური და 
ფაზათაშორისი 

მეცნიერებების ჯგუფი, 

ქიმიური მრეწველობის 

საზოგა

წყალი-ზეთში მიკროემულსიები  

მაღალეფექტურ თხევად  

ქრომატოგრაფიაში

ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე

23 11_tr_077 თინა დოლიძე
გაერთიანებუ
ლი სამეფო

პატრისტიკული კვლევის  XVI 

საერთაშორისო კონფერენცია
ოქსფორდის 

უნივერსიტეტი
ბიბლიური ენის ომონიმურობა 
ორიგენესთან

ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე



24 11_tr_063
თამილა 

მგალობლიშვილი
გაერთიანებუ
ლი სამეფო

ოქსფორდის უნივერსიტეტი 

პატრისტიკული კვლევების მე-16 

საერთაშორისო კონფერენცია

ოქსფორდის 

უნივერსიტეტი
 პეტრე იბერი - ქართული სამონასტრო 

ცხოვრების დასაწყისი წმ. მიწაზე

ზეპირი 

მომხსენებელი 

პლენარულ 

სხდომაზე

25 11_tr_051
ნინო 

გონჯილაშვილი
გაერთიანებუ
ლი სამეფო

მედიავისტიკის საერთაშორისო 

კონგრესი

მედიავისტიკის 

სწავლების ინსტიტუტი

სოციალურ ფენათა 

ურთიერთობისათვის 

"ვეფხისტყაოსანში"

სასტენდო 

მოხსენება

26 11_tr_129 ალექსანდრე მესხი გერმანია

მე-8 საერთაშორისო 

კონფერენცია ფუნქციურ 

სივრცეებში, დიფერენციალურ 

ოპერატორებსა და არაწრფივ 

ანალიზში

იენის ფრიდრიხ შილერის 

უნივერსიტეტის 

მათემატიკისა და 
კომპიუტერულi 

მეცნიერებis 

დეპარტამენტი

 ერთწონიანი და კვალის უტოლობათა 
კრიტერიუმები წილადური 

ინტეგრალებისათვის გრანდ ლებეგის 

სივრცეებში

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

27 11_tr_130
ვახტანგ 

კოკილაშვილი
გერმანია

ფუნქციური სივრცეების, 

დიფერენციალურიოპერატორები
სა და არაწრფივი ანალიზის მე-8 

საერთაშორისო კონფერენცია

Department of 

Mathematics and 

Computer Science of the 

Friedrich Schiller-

University in Jena

ახალი ასპექტები ანალიზური და 
ჰარმონიული ფუნქციების სასაზღვრო 

ამოცანებისათვის არეებში არაგლუვი 

საზღვრებით

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

28 11_tr_204 თამარ ლომინაძე გერმანია

მე-17 საერთაშორისო 

კონფერენცია ტექნოლოგიაზე 
დაფუძნებულ სწავლებასა და 
ტრეინიგში, ონ-ლაინ ედუკა 
ბერლინი, 2011

ორგანიზაცია ICWE 

GmbH

 ელექტრონული სწავლება კავკასიაში 

მშვიდობის შენებისათვის

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

29 11_tr_020 ნიკოლოზ გუდაძე გერმანია

მეზოპაუზის ცვლილებების 

დადგენის ქსელის (NDMC) მე-4-ე 

შეხვედრა

გერმანიის კოსმოსური 

ცენტრი

O(1D) ატომურ ჟანგბადთან 

დაჯახებითი დეაქტივაციის სეზონური 

ცვალებადობა საშუალო განედების 

ატმოსფეროს საკუთარი ნათების 

წითელი 630.0ნმ ხაზის 

ინტენსივობების მიხედვით

სასტენდო 

მოხსენება

30 11_tr_117 რამაზ შენგელია ესპანეთი
მედიცინის ისტორიკოსთა 
საერთაშორისო ასოციაციის VI 

შეხვედრა

მედიცინის ისტორიკოსთა 
საერთაშორისო ასოციაცია 
(მისა)

 ბიოარქეოლოგიის განვითარება 
საქართველოში: ეტაპები, 

თავისებურებები, მიმართულებები

ზეპირი 

მომხსენებელი 

პლენარულ 

სხდომაზე. 

31 11_tr_161 ეთერ სოსელია ესპანეთი
ევროპის ლინგვისტური 

საზოგადოების ყოველწლიური 

44-ე შეხვედრა

ევროპის ლიგვისტური 

საზოგადოება, ლა რიოხას 

უნივერსიტეტი

 არგუმენტის კოდირება ნათესაობითი 

ბრუნვით ქართულში

 სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი 

32 11_tr_010 მაია მერლანი ესპანეთი
ტეტრაჰედრონის მე-12 

სიმპოზიუმი "ცდები ორგანულ 

და ბიოორგანულ ქიმიაში"

ელსევიერი 

ტეტრაჰედრონის ჯგუფის 

ჟურნალებთან ერთად

 "Symphytum asperum-იდან და 
S.caucasicum-იდან გამოყოფილი 

ბიოლოგიურად აქტიური 

პოლიეთერის ძირითადი მონომერული 

ერთეულის- 3-(3,4-

დიჰიდროქსიფენილ)-გლიცერინის 

მჟავას სინთეზი კოფეინის მჟავადან 

შარპლესის დიჰიდროქსილირების 

მეთოდით

სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი



33 11_tr_052 ნინო სვანიძე ესპანეთი
ევროპის მათემატიკოს ქალთა 

კონფერენცია
მათემატიკის ცენტრი

აბსოლუტური პრიორიტეტის 

მასობრივი მომსახურების ჩაკეტილი 

სისტემა მომსახურე ორგანოს 

დაყოვნებით

სასტენდო 

მოხსენება

34 11_tr_177 მარინე ანთაძე თურქეთი

მე-17 საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი ბორის, 

ბორიდებისა და მონათესავე 
მასალების შესახებ

სტამბოლის ტექნიკური 

უნივერსიტეტი
 მეტალოკერამიკა ნანოსტრუქტურული 

ბორის კარბიდის ფუძეზე

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე .

35 11_tr_024 ბეჟან ჭანკვეტაძე იაპონია
ანალიზურ მეცნიერებათა 

საერთაშორისო კონგრესი 2011

წმინდა და გამოყენებითი 

ქიმიის საერთაშორისო 

ასოციაცია/გაერთიანება

კაპილარული ელექტროფორეზის 

გამოყენება ქირალური 

სამკურნალწამლო საშუალებების 

ფარმაცევტულ და ბიოსამედიცინო 

ანალიზში

სასტენდო 

მოხსენება

36 11_tr_120 მერაბი ჭელიძე ისრაელი

V საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია  "თანამედროვე 
მიღწევები მეცნიერებასა და 
განათლებაში"

უკრაინის 

მანქანათმცოდნეობის 

ნაციონალური კომიტეტი 

IFTоMM

ვიბრაციის მეშვეობით კედლის 

დაფარვის ტექნოლოგიური 

პროცესების თავისებურებანი

ზეპირი 

მომხსენებელი 

პლენარულ 

სხდომაზე 

37 11_tr_167 ირმა რატიანი იტალია

ახალი ქართული ლიტერატურა: 
მსოფლიო ლიტერატურული 

პროცესის ფარგლებში და მის 

მიღმა

ვენეციის უნივერსიტეტი 

Ca'Foscari

 ახალი ქართული ლიტერატურა: 
მსოფლიო ლიტერატურული პროცესის  

ფარგლებში და მის მიღმა

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

38 11_tr_185 თეა წითლანაძე იტალია
საეთაშორისო ჟურნალის 

ხელოვნებასა და მეცნიერებებში 

კონფერენცია

ცენტრალური 

კონეკტიკუტის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

საქართველო-ჯვაროსნების 

ურთიერთობები ჟაკ დე ვიტრის 

ცნობების ფონზე

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

39 11_tr_192
კახაბერ 

თავზარაშვილი
იტალია

საერთაშორისო კონფერენცია 
ნანოტექნოლოგიებში, 

ოპტოელექტრონიკასა და 
ფოტონიკებში

მეცნიერების, ინჟინერიის 

და ტექნოლოგიების 

მსოფლიო აკადემია

ოპტიკური ანტენების მოდელირება 
დგმ მეთოდით

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

40 11_tr_068
ზურაბ 

ქუჩუკაშვილი
იტალია

მე-8 მსოფლიო კონგრესი 

ნეირომეცნიერებებში

ტვინის შემსწავლელი 

საერთაშორისო 

ორგანიზაცია ( IBRO)

თავის ტვინის მიტოქონდრიების 

ფუნქციური მდგომარეობა ფსიქო-

ემოციური სტრესის დროს.

სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი

41 11_tr_065 ნატო დარჩია იტალია

ტვინის კვლევის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის მე-8 

ნეირომეცნიერების მსოფლიო 

კონგრესი

ტვინის კვლევის 

საერთაშორისო 

ორგანიზაცია

სტრესი და ინსომნიის სიხშირე 
იძულებით გადაადგილებულ 

ინდივიდებში.

სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი

42 11_tr_075 ირმა გვილია იტალია
ტვინის კვლევის  საერთაშორისო 

ორგანიზაციის მე-8  მსოფლიო 

კონგრესი ნეირომეცნიერებაში

ტვინის კვლევის 

საერთაშორისო 

ორგანიზაცია

ძილის ჰომეოსტაზის მომწიფება 
ვირთაგვებში: პრეოპტიკური უბნის 

ნეირონების როლი.

სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი

43 11_tr_030 ომარ კურტანიძე იტალია ფერმის სიმპოზიუმი 2011
ამერიკის აერონავტიკისა 

და კოსმოსის სააგენტო

ოთხი რენტგენული BL Lacertae წყაროს 

ცვალებადობა R ზოლში

სასტენდო 

მოხსენება



44 11_tr_087 ნათელა ოკუჯავა იტალია 
ეპილეფსიის 29-ე საერთაშორისო 

კონგრესი

ეპილეფსიასთან 

მებრძოლი 

საერთაშორისო ლიგა/ 

ეპილეფსიის 

საერთაშორისო ბიურო

ეპილეფსიის მიმართ საზოგედოების 

დამოკიდებულებისა და ცოდნის 

შეფასება საქართველოში

ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე

45 11_tr_119 რამაზ ხომერიკი კამერუნი
არაწრფივი დინამიკისა და 
კომპლექსური სისტემების 

საერთაშორისო სკოლა

აბდუს სალამის 

სახელობის თეორიული 

ფიზიკის საერთაშორისო 

ცენტრი

 ქვანტური პროცესების ოპტიკური 

ვიზუალიზაცია ტალღგამტარი 

არეების გამოყენებით

ზეპირი 

მომხსენებელი 

პლენარულ 

სხდომაზე 

46 11_tr_197 ირმა ხაჩიძე მაროკო
ნევროლოგიის  XX მსოფლიო 

კონგრესი, მაროკო, 12-17 

ნოემბერი, 2011

ნევროლოგიის მსოფლიო 

ფედერაცია

 ინტერიქტალური ეეგ-ს შესწავლა და 
მონაცემთა დამუშავება ეპილეფსიით 

დაავადებულ პაციენტებში

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

47 11_tr_116
ავთანდილ 

ოქროსცვარიძე
ნორვეგია

ევროპის გეოპარკების მე-10 

კონფერენცია

გეოპარკების 

საერთაშორისო  ქსელი და 
"UNESCO"

გეოტრავერსების და გეოპარკების 

დაფუძვნების ფრთო არჩევანი 

საქართველოში (სამხრეთი კავკასია)

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

48 11_tr_121 ირინა ნაჭყებია პოლონეთი
ირანიენ სტადის მე-7 ევროპული 

კონფერენცია

ადგილობრივი 

კომიტეტი, იაგელონიის 

უნივერსიტეტის 

აღმოსავლური 

ფილოლოგიის 

ინსტიტუტი

რამდენიმე მოსაზრება სპარსეთში 

(1807-1809) გენერალ გარდანის მისიის 

მხატვრის მიშელ-ფრანსუა პრეოს ერთი 

ნახატის შესახებ

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

49 11_tr_139
ელენე 

გიუნაშვილი
პოლონეთი

ირანისტთა ევროპული 

ასოციაციის მე-7 კონგრესი
იაგელონიის 

უნივერსიტეტი კრაკოვში

 სეფიანთა ხანის კვლევითი 

წყაროები:ორთოდოქსობა და 
ეთნიკურობა

ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე

50 11_tr_158
აკაკი 

კალატოზიშვილი
პოლონეთი

ახალგაზრდა ქიმიკოსთა  მე-9 

საერთაშორისო კონგრესი
ვარშავის ტექნოლოგიური 

უნივერსიტეტი

 ზოგიერთი ახალი 

ინდოლილქინაზოლინის ნაწარმების 

სინთეზი

სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი

51 11_tr_049 მიხეილ ჩიხრაძე პოლონეთი
სიგნალების დამუშავების 

სიმპოზიუმი

ვარშავის ტექნოლოგიების 

უნივეერსიტეტი, ვარშავა, 

პოლონეთი

მიწისქვეშა დარტყმითი ტალებღის 

აბსორბერის გააქტიურების უსადენო 

მოწყობილობა

სასტენდო 

მოხსენება

52 11_tr_044 ია ფიფია პორტუგალია
XXXIV ვაზისა და ღვინის 

მსოფლიო კონგრესი

სოფლის მეურნეობის 

განვითარებისა და 

თევზჭერის სამინისტრო

პლასტიდური დნმ 

–თანმიმდევრობების 

მრავალფეროვნება კავკასიის რეგიონის 

ველური ვაზის (Vitis vinifera L. subsp. 

sylvestris) ნიმუშებშ

სასტენდო 

მოხსენება

53 11_tr_126 ბადრი გორგილაძე რუმინეთი

ცენტრალური და აღმოსავლეთ 

ევროპის პირველი კონფერენცია 
თერმულ ანალიზსა და 
კალორიმეტრიაში

ცენტრალური და 
აღმოსავლეთ ევროპის 

კომიტეტი თერმული 

ანალიზისა და 
კალორიმეტრიისათვის

ვაკანსიებით ინიცირებული 

ეგზოემისია მეტალთა ზედაპირებიდან

ზეპირი 

მომხსენებელი 

პლენარულ 

სხდომაზე 



54 11_tr_184
მარინა 

გახუტიშვილი
რუმინეთი

საერთაშორისო სიმპოზიუმი " 

გარემო და წარმოება"-SIMI 2011.

წარმოების ეკოლოგიის 

ეროვნული კვლევებისა 
და განვითარების 

ინსტიტუტი

 წარმოების დარიშხანშემცველი 

ნარჩენები საქართველოში

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

პლენარულ 

სხდომაზე . ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

55 11_tr_184
მარინა 

გახუტიშვილი
რუმინეთი

საერთაშორისო სიმპოზიუმი " 

გარემო და წარმოება"-SIMI 2011.

წარმოების ეკოლოგიის 

ეროვნული კვლევებისა 
და განვითარების 

ინსტიტუტი

 წარმოების დარიშხანშემცველი 

ნარჩენები საქართველოში

ზეპირი 

მომხსენებელი 

პლენარულ 

სხდომაზე

56 11_tr_137
გიორგი 

ონიაშვილი
საბერძნეთი

თვითგავრცელებადი 

მაღალტემპერატურული 

სინთეზის მე-11 საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი

მასალათმცოდნეობის 

ინსტიტუტი, სამეცნიერო 

კვლევების ეროვნული 

ცენტრი "დემოკრიტოსი"

 რადიაცია მედეგი მასალების მიღება 
თმს-თი

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

57 11_tr_166 ირინე დარჩია საბერძნეთი
ბერძნული ენათმეცნიერების 

საერთაშორისო კონფერენცია

თრაკიის დემოკრიტეს 

სახელობის 

უნივერსიტეტი

ბრუნების სისტემის ალტერნატიული 

კლასიფიკაციისათვის ბერძნულში & 2. 

შედარებითი გრამატიკა – 

მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ახალი 

ბერძნული ენის სწავლებისათვის

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

58 11_tr_168 მიხეილ წიკლაური საბერძნეთი
9-ე საერთაშორისო კონფერენცია 
რიცხვით ანალიზსა და 
გამოყენებით მათემატიკაში

მეცნიერებისა და 
ინჟინერიის გამოთვლითი 

მათემატიკის ევროპული 

საზოგადოებa

მაღალი რიგის სიზუსტის 

დეკომპოზიციის სქემის აგება კოსინუს 
ოპერატორ ფუნქციის რაციონალური 

გახლეჩის საფუძველზე აბსტრაქტული 

ჰიპერბოლური განტოლებისათვის 

ლიპშიც უწყვეტი მარჯვენა მხარი

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

59 11_tr_083 რუსუდან ცანავა საბერძნეთი
ათენის მეოთხე საერთაშორისო 

კონფერენცია, კონფერენცია 
ლიტერატურის შესახებ

ათენის უნივერსიტეტი

მსხვერპლშეწირვის რიტუალიდან 

შურისძიებამდე (სხეულის 

რიტუალური დანაწევრება ანტიკურ 

დრამასა და ვაჟა-ფშაველას პოემებში)

ზეპირი 

მომხსენებელი 

პლენარულ 

სხდომაზე

60 11_tr_170 ლილი ნადარაია საფრანგეთი
ნაპერწკლოვან პლაზმური 

შეცხობის საერთაშორისო 

სემინარი

კარნოს სახელობის 

ინსტიტუტი, CNRS

ნაპერწკლოვან პლაზმური შეცხობით 

სცინტილაციური კერამიკების მიღება

ზეპირი 

მომხსენებელი 

პლენარულ 

სხდომაზე 

61 11_tr_186

ათინათი 

მამაცაშვილი-

კობახიძე
საფრანგეთი

ლიტერატურის თეორიტიკოსი 

მწერლები 1920-1940

ფრანშ კონტეს 

უნივერსიტეტი, 

საფრანგეთი

პოლ ვალერი: 'პოლიტიკის გავლენის 

განცდა საკუთარ თავზე' ან მისთვის 

წინააღმდეგობის გაწევა 
დამოუკიდებელი აზროვნების 

მეშვეობით"

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

62 11_tr_191 რამაზ ხომერიკი საფრანგეთი
ჯერომ ლეონის ხსოვნის 

კოლოქვიუმი

შარლ კოლუმბის 

ლაბორატორია, 
მონპელიეს 

უნივერსიტეტი 2

ურთიერთქმედებით გამოწვეული 

დელოკალიზაცია კვაზიპერიოდულ 

მესერებში

ზეპირი 

მომხსენებელი 

პლენარულ 

სხდომაზე 



63 11_tr_060 მაია როინიშვილი საფრანგეთი
მხედველობითი აღქმის 34-ე 
ევროპული კონფერენცია  
(ECVP2011)

ტვინისა და შემეცნების 

კვლევითი ცენტრი 

ტულუზაში

ვენტრალური პროცესინგის 

დარღვევები შიზოფრენიით 

დაავადებულ პაციენტებში

სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი

64 11_tr_009 ვახტანგ ბარბაქაძე საფრანგეთი

მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

“ახალი სფეროები პოლიმერულ 

მეცნიერებაში”

ელზივიერი, ჟურნალ 

"პოლიმერი"-ს 

გამომცემელი

პოლი[3-(3,4-

დიჰიდროქსიფენილ)გლიცერინის 

მჟავა] Anchusa italica Retz.- დან

სასტენდო 

მოხსენება

65 11_tr_195
ნიკოლოზ 

ჯალაბაძე
სინგაპური

ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენცია 
მასალათმცოდნეობა, ლითონი 

და წარმოება M3 2011

გლობალური სამეცნიერო 

და ტექნოლოგიური 

ფორუმი

ნანოკრისტალური კომპოზიციური 

მასალების მიღების ახალი 

ტექნოლოგიის შემუშავება

ზეპირი 

მომხსენებელი 

პლენარულ 

სხდომაზე 

66 11_tr_012 გიორგი ჩირაძე უკრაინა 

LI საერთაშორისო კონფერენცია / 

"სიმტკიცის აქტუალური 

პრობლემები"

ნაციონალური 

სამეცნიერო ცენტრი 

"ხარკოვის ფიზიკა-

ტექნიკის ინსტიტუტი"

განათების გავლენა 

მიკროინდენტირების პროცესის 

დასრულებისას დატვირთვის ქვეშ 

მყოფ Si- ის ნიმუშებზე

სასტენდო 

მოხსენება

67 11_tr_026 ბიძინა კაპანაძე უკრაინა 

ახალგაზრდა მეცნიერთა მე-18 

კონფერენცია ასტრონომიასა და 

კოსმოსის ფიზიკაში

კიევის ტარას შევჩენკოს 

სახელობის ნაციონალური 

უნივერსიტეტი

რენტგენული ბლაზარები: 

სტატისტიკური თვისებები და სრული 

კატალოგი

სასტენდო 

მოხსენება

68 11_tr_081 გიორგი მელიქაძე უნგრეთი იზოტოპების ვორკშოფი
იზოტოპური კვლევების 

ევროპული გაერთიანება 
და

 საქართველოს სასმელი წყლის 

რესურსების დაბინძურების 

შესაძლებლობის შეფასება იზოტოპური 

მეთოდების გამოყენებით

ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე

69 11_tr_039
შორენა 

სამაკაშვილი
უნგრეთი

36-ე საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

HPLC 2011

უნგრეთის გაერთიანება 

დაყოფის მეცნიერებებში 

2011 და შპს ბრილიანტის 

კონგრესი

ცერებროსპინარული სითხის 

ნიმუშებში ამინომჟავების ქირალური 

ანალიზი ალცჰაიმერით დაავადების 

სხვადასხვა ეტაპთან კავშირში

სასტენდო 

მოხსენება

70 11_tr_036 ზვიად კოვზირიძე შვედეთი

ევროპის კერამიკის 

საზოგადოების მე-12 

კონფერენცია, ECERS XII

ევროპის კერამიკის 

საზოგადოება

მაღალცეცხლგამძლე კომპოზიტები SiC-

Al2O3-Si2ON2 სისტემაში

სასტენდო 

მოხსენება

71 11_tr_079
თეიმურაზი 

დავითაშვილი
შვეიცარია კონგრესი INQUA 2011

კლიმატის ცვლილების 

საკვლევი ცენტრი, ბერნის 

უნივერსიტეტი

 კლიმატის ცვლილების გავლენა 
წყლის რესურზებზე საქართველოს 

ზოგიერთ რეგიონში; 2. მიწისქვეშა 
წყლების ნავთობით გაბინძურების 

მოდელირება ნავთობსადენებისა და 
ტერმინალების შესაძლო ავარიების 

შემთხვაში

ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 
& სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი

72 11_tr_124
ვლადიმერ 

ღლონტი
ჩეხეთი

მე–5 საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია "გლობალიზაციის 

მასშტაბი – გლობალური, 

ადგილობრივი, 

ინდივიდუალური"

საზოგადოებრივი 

გეოგრაფიის და 
რეგიონული 

განვითარების 

დეპარტამენტი, ოსტარვას 

უნივერსიტეტი

საქართველოს ფედერალური 

რეგულირების  პრობლემები 

საზოგადოებრივი ტრანსფორმაციის 

პირობებში

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 



73 11_tr_131 თამარ მუზაშვილი ჩინეთი
მე-9 საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიაში
ჩინეთის მეცნიერებათა 
აკადემია

 ,,კავკასიური ხარისძირას მიწისზედა 
ნაწილების სტეროიდული 

შედგენილობა"

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

74 11_tr_145 თეა ლობჟანიძე ჩინეთი
მსოფლიო კონგრესი 

ინჟინერიაზე და 
ტექნოლოგიებზე

IEEE პეკინის სექცია, 
IEEE უხანის სექცია, 
ტონჯიუს უნუვერსიტეტი 

და უხანის 

უნივერსიტეტი

კალიუმ-ოთხჩანაცვლებული 

არსონიუმის 

ტეტრაციანოცინკატების(II)სინთეზი, 

კვლევა და გამოყენება

 ზეპირი 

მომხსენებელი 

სექციის სხდომაზე 

75 11_tr_066
ნიკოლოზ 

მარგიანი
ჩინეთი

26-ე საერთაშორისო 

კონფერენცია დაბალი 

ტემპერატურის ფიზიკაში

ფიზიკის ინსტიტუტი, 

ჩინეთის მეცნიერებათა 
აკადემია

ბორით დოპირებული (Bi.Pb)-2223 

მტზ-ის ფაზის ევოლუცია და 
ზეგამტარი თვისებები; 2. ბორით 

დოპირებული Eu-123 მტზ-ის 

ზეგამტარი თვისებები

სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი & 

სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი

76 11_tr_088
ნანული 

ნინაშვილი
ჰოლანდია

ფილტვის კიბოს მე-14 მსოფლიო 

კონფერენცია

ფილტვის კიბოს 

შესწავლის 

საერთაშორისო ასოციაცია

ვთვისებიან დაავადებათა დინამიკის 

თავისებურებები საქართველოში

სასტენდო 

მომხსენების 

წარმომდგენი


