
გრანტის მიმღები
ხელშეკრულების 

№

გადარიცხული 

გრანტის ოდენობა
გრანის მიზნობრიობა

დაფინანსების 

წელი

რამაზ ხომერიკი 04/01 3,019.40            სამეცნიერო გრანტი 2019

ანა მგელაძე 04/01 30,644.46          სამეცნიერო გრანტი 2019

დავით მჭედლიშვილი 04/01 56,656.80          სამეცნიერო გრანტი 2019

დიტო შერგელაშვილი 04/01 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი კვანტრიშვილი 04/01 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მიქაელ გაგოშიძე 04/01 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამაზ კალაძე, ლუბა წამალაშვილი, დავით კალაძე 04/01 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მალხაზ ბაკურაძე 04/02 22,378.32          სამეცნიერო გრანტი 2019

ავთანდილ ოქროსცვარიძე, ერეკლე გამყრელიძე, 
გიორგი ბოიჩენკო, ირაკლი სხირტლაძე

04/02 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მიხეილ რუხაია, ბესიკ დუნდუა, ლელა 
მირცხულავა, ლალი ტიბუა, ლია კურტანიძე

04/03 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ ხეჩიაშვილი 04/14 31,712.50          სამეცნიერო გრანტი 2019

მიხეილ კელენჯერიძე 04/45 30,965.07          სამეცნიერო გრანტი 2019

ხათუნა კახიანი 04/49 8,972.40            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DP2016_16 29,350.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ ფანჯიკიძე DP2016_16 18,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ კვიციანი DP2016_16 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი DP2016_17 49,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
DP2016_17 2,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ ლორთქიფანიძე DP2016_17 7,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
DP2016_18 19,200.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნათია სიხარულიძე DP2016_18 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი კალანდაძე DP2016_18 7,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ესმა მანია DP2016_18 9,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

გია თვალავაძე DP2016_18 9,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მაია ჯანგიძე DP2016_18 2,400.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DP2016_22 21,200.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ელზა აზმაიფარაშვილი DP2016_22 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ქეთი ცომაია DP2016_22 9,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო ქარუმიძე DP2016_22 9,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლეილა პატარაშვილი DP2016_22 9,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი DP2016_23 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ირინა ლობჟანიძე DP2016_23 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ კალხიტაშვილი DP2016_23 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

რატი გუმაშვილი DP2016_23 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თეონა დამენია DP2016_23 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი DP2016_26 22,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ოლღა გიორგიშვილი DP2016_26 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნიკა ბოჭორიშვილი DP2016_26 9,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი DP2016_5 20,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია DP2016_5 1,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ირაკლი შარაბიძე DP2016_5 18,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ამირან გუდაძე DP2016_5 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019



ბაჩანა მარკელია DP2016_5 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სამხატვრო 

აკადემია
DP2016_9 16,260.96          სამეცნიერო გრანტი 2019

ლელა მიქაბერიძე DP2016_9 14,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო ბუღაძე DP2016_9 11,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ მელივა DP2016_9 11,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თეა ყაველაშვილი DP2016_9 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ოთარ ჯავახიშვილი JFZ_18_01 15,894.65          სამეცნიერო გრანტი 2019

ანა გოგიშვილი JFZ_18_02 16,064.16          სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ მახარობლიძე MG_TG-18-037 525.24               სამეცნიერო გრანტი 2019

ნიკა ბოჭორიშვილი MG_TG-18-1046 516.06               სამეცნიერო გრანტი 2019

მარი გოგნიაშვილი MG_TG-18-1185 534.88               სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო შარაშენიძე MG_TG-18-1328 525.24               სამეცნიერო გრანტი 2019

გურამ ალექსიძე MG_TG-18-1479 245.74               სამეცნიერო გრანტი 2019

ოლღა წურწუმია MG_TG-18-1703 19.94                 სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო კუპატაძე MG_TG-18-1735 124.38               სამეცნიერო გრანტი 2019

ქართლოს ყაჭიაშვილი MG_TG-18-236 523.30               სამეცნიერო გრანტი 2019

რაულ თურმანიძე MG_TG-18-314 525.24               სამეცნიერო გრანტი 2019

თინათინ კახნიაშვილი MG_TG-18-425 541.64               სამეცნიერო გრანტი 2019

ირაკლი ჩაგანავა MG_TG-18-568 536.00               სამეცნიერო გრანტი 2019

ლელა მწარიაშვილი MG_TG-18-538 332.56               სამეცნიერო გრანტი 2019

ცოტნე ჟღენტი MG_TG-18-635 492.37               სამეცნიერო გრანტი 2019

იმედა რუბაშვილი MG_TG-18-732 158.74               სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ ჭიღლაძე MG_TG-18-966 222.15               სამეცნიერო გრანტი 2019

ჯემალ კაციტაძე MG_TG-19-025 4,024.44            სამეცნიერო გრანტი 2019

დავით სვინტრაძე MG_TG-19-043 5,328.97            სამეცნიერო გრანტი 2019

ვაჟა ნებიერიძე MG_TG-19-049 5,377.66            სამეცნიერო გრანტი 2019

ვახტანგ ჯანდიერი MG_TG-19-083 5,260.10            სამეცნიერო გრანტი 2019

მალხაზ შაშიაშვილი MG_TG-19-102 5,551.20            სამეცნიერო გრანტი 2019

მზია ჟვანია MG_TG-19-1109 5,702.60            სამეცნიერო გრანტი 2019

რამაზ ხომერიკი MG_TG-19-112 4,256.59            სამეცნიერო გრანტი 2019

კარენ მულკიჯანიანი MG_TG-19-1138 4,463.19            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლავრენტი ჯანიაშვილი MG_TG-19-1153 5,005.98            სამეცნიერო გრანტი 2019

დავით ხომერიკი MG_TG-19-1160 5,250.78            სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი ლავრელაშვილი MG_TG-19-117 5,318.96            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო ქავთარია MG_TG-19-1201 4,556.67            სამეცნიერო გრანტი 2019

მიხეილ ჩიხრაძე MG_TG-19-1216 5,943.60            სამეცნიერო გრანტი 2019

ქართლოს ყაჭიაშვილი MG_TG-19-126 5,551.20            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო პაპაჩაშვილი MG_TG-19-1260 4,933.98            სამეცნიერო გრანტი 2019



თამარ ბასიშვილი MG_TG-19-1288 5,737.40            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო ჩიქოვანი MG_TG-19-1329 5,104.44            სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი ჯაფოშვილი MG_TG-19-136 5,169.42            სამეცნიერო გრანტი 2019

ოლღა წურწუმია MG_TG-19-1411 5,329.44            სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ ბერიაშვილი MG_TG-19-1447 5,333.94            სამეცნიერო გრანტი 2019

ზაზა ოსმანოვი MG_TG-19-1476 3,995.85            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ კაჭარავა MG_TG-19-1485 4,856.75            სამეცნიერო გრანტი 2019

ზვიად კოვზირიძე MG_TG-19-1486 5,487.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

დალი კანდელაკი MG_TG-19-1555 1,532.44            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ მახარობლიძე MG_TG-19-159 5,551.20            სამეცნიერო გრანტი 2019

ია ფიფია MG_TG-19-1658 5,030.10            სამეცნიერო გრანტი 2019

ინგა მარტყოფლიშვილი MG_TG-19-167 4,811.61            სამეცნიერო გრანტი 2019

სოფო კობაური MG_TG-19-1697 5,604.60            სამეცნიერო გრანტი 2019

თინათინ კახნიაშვილი MG_TG-19-1769 5,251.14            სამეცნიერო გრანტი 2019

რომან მაისურაძე MG_TG-19-1794 5,250.78            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ ხარძიანი MG_TG-19-1796 5,283.72            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნელი დათუკაშვილი MG_TG-19-1858 5,834.20            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ გიორგაძე MG_TG-19-1934 5,329.44            სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი ღამბაშიძე MG_TG-19-1945 5,303.88            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლაშა სუხიშვილი MG_TG-19-1945 5,333.94            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლამზირა ებრალიძე MG_TG-19-1953 5,331.24            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნიკა ბოჭორიშვილი MG_TG-19-1970 5,834.20            სამეცნიერო გრანტი 2019

თინათინ დოლიძე MG_TG-19-1984 4,921.56            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლუკა ნახუცრიშვილი MG_TG-19-206 3,584.58            სამეცნიერო გრანტი 2019

მედეა ბურჯანაძე MG_TG-19-2184 5,358.60            სამეცნიერო გრანტი 2019

ვახტანგ ჩქარეული MG_TG-19-2186 5,574.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თენგიზ ვერულავა MG_TG-19-227 4,791.48            სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი ქათამაძე MG_TG-19-228 4,224.16            სამეცნიერო გრანტი 2019

მარინა ტაბატაძე MG_TG-19-2281 5,560.40            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნონა ჩხაიძე MG_TG-19-2309 5,331.24            სამეცნიერო გრანტი 2019



ნატო დარჩია MG_TG-19-2329 5,692.82            სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ ბეციაშვილი MG_TG-19-2338 5,327.64            სამეცნიერო გრანტი 2019

ალექსანდრე ცერცვაძე MG_TG-19-2369 5,331.24            სამეცნიერო გრანტი 2019

ხათუნა კიკნაძე MG_TG-19-2447 3,898.86            სამეცნიერო გრანტი 2019

ბელა წიფურია MG_TG-19-2475 5,003.64            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლევან იოსელიანი MG_TG-19-258 4,362.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მარინე თავართქილაძე MG_TG-19-2603 2,155.38            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნოდარ ბახტაძე MG_TG-19-2619 3,007.31            სამეცნიერო გრანტი 2019

თინათინ კუჭუხიძე MG_TG-19-2630 5,034.28            სამეცნიერო გრანტი 2019

დავით ოთიაშვილი MG_TG-19-312 5,529.60            სამეცნიერო გრანტი 2019

ათინათი მამაცაშვილი-კობახიძე MG_TG-19-316 4,835.39            სამეცნიერო გრანტი 2019

მარი გოგნიაშვილი MG_TG-19-323 5,870.80            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ ლეკვეიშვილი MG_TG-19-350 5,468.80            სამეცნიერო გრანტი 2019

ბიძონა კაპანაძე MG_TG-19-360 5,304.09            სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი ლომიძე MG_TG-19-383 3,283.38            სამეცნიერო გრანტი 2019

ეკატერინა კაციტაძე MG_TG-19-402 5,560.40            სამეცნიერო გრანტი 2019

ივანე წერეთელი MG_TG-19-425 5,129.52            სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ ჩხარტიშვილი MG_TG-19-440 5,277.78            სამეცნიერო გრანტი 2019

მარინა კაპანაძე MG_TG-19-465 4,220.33            სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი ქუთელია MG_TG-19-476 3,869.44            სამეცნიერო გრანტი 2019

მაგდა ალანია MG_TG-19-485 5,192.10            სამეცნიერო გრანტი 2019

ქეთევან კუპატაძე MG_TG-19-522 3,877.46            სამეცნიერო გრანტი 2019

ცოტნე ჟღენტი MG_TG-19-610 5,604.60            სამეცნიერო გრანტი 2019

მზაღო დოხტურიშვილი MG_TG-19-647 3,789.33            სამეცნიერო გრანტი 2019

სოფიო ქადაგიშვილი MG_TG-19-802 5,277.78            სამეცნიერო გრანტი 2019

ომარ კურტანიძე MG_TG-19-905 5,468.40            სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ ნიკოლაშვილი MG_TG-19-915 5,468.80            სამეცნიერო გრანტი 2019

ზოია სიხარულიძე MG_TG-19-990 3,286.70            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლევანი კიკილაშვილი MR-18-093 4,480.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნიკა მეგუთნიშვილი MR-18-094 5,992.46            სამეცნიერო გრანტი 2019

ირაკლი ნოდია MR-18-104 1,715.16            სამეცნიერო გრანტი 2019

სოფიკო კვინიკაძე MR-18-117 5,994.70            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნელი ჩაკვეტაძე MR-18-118 4,711.67            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლანა საჯაია MR-18-1553 5,971.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარი მაგრაქველიძე MR-18-1597 5,930.96            სამეცნიერო გრანტი 2019

სალომე ქველიაშვილი MR-18-2185 4,826.01            სამეცნიერო გრანტი 2019

ქეთევან სვანაძე MR-18-219 5,739.88            სამეცნიერო გრანტი 2019

ქეთინო დობაძიშვილი MR-18-2926 2,808.60            სამეცნიერო გრანტი 2019

დიანა გაბრუაშვილი MR-18-296 4,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო ქაჩლიშვილი MR-18-3001 5,860.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ დუნდუა MR-18-3051 4,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სალომე გეგეჭკორი MR-18-3142 4,748.02            სამეცნიერო გრანტი 2019

გიგა აკოფაშვილი MR-18-343 4,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ ჩოგოვაძე MR-18-3625 5,467.09            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარი თათრიშვილი MR-18-401 5,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019



დავითი წვერავა MR-18-600 5,933.50            სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი დათუნაშვილი MR-18-601 5,985.61            სამეცნიერო გრანტი 2019

ბექა გიორგობიანი MR-18-805 4,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარი ასკურავა MR-18-888 4,506.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მედგარ გელენიძე MR2017_1.1_107 358.83               სამეცნიერო გრანტი 2019

ვახტანგ თედიაშვილი MR2017_1.4_89 1,149.19            სამეცნიერო გრანტი 2019

სანდრო შანიძე MR2017_ 4.1_113 300.00               სამეცნიერო გრანტი 2019

ნიკა ხოფერია MR2017_ 6.1_65 416.65               სამეცნიერო გრანტი 2019

მაქი კვიციანი MR2017_ 6.5_114 1,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ალექსანდრე გვენცაძე PHDF-18-1039 9,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო გოგოხია PHDF-18-1136 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო ლომიძე PHDF-18-1146 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ალექსანდრე რუსეცკი PHDF-18-1147 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ ჩხაიძე PHDF-18-1222 10,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

შალვა მალიძე PHDF-18-1228 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თინათინ დარახველიძე PHDF-18-1253 10,380.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ცოტნე იაშვილი PHDF-18-1264 7,700.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სოფია ბერაძე PHDF-18-1327 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ბექა ბერძენიშვილი PHDF-18-1482 10,490.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ ქამუშაძე PHDF-18-1532 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ანი ბიკაშვილი PHDF-18-1649 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ ოდილავაძე PHDF-18-1832 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ზურაბ ვაშაკიძე PHDF-18-186 10,420.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი ბენაშვილი PHDF-18-1930 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ონისე ენუქიძე PHDF-18-1967 10,425.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ მათიაშვილი PHDF-18-2020 10,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მაია კილაძე PHDF-18-209 7,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნიკა თიკანაშვილი PHDF-18-213 9,150.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სალომე პატარიძე PHDF-18-2163 8,850.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სალომე მელაძე PHDF-18-217 10,470.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

დავით ჩახუნაშვილი PHDF-18-2192 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ შენგელია PHDF-18-2240 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ანი ბილანიშვილი PHDF-18-238 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მაია ურუშაძე PHDF-18-280 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გვანცა სალუქვაძე PHDF-18-283 9,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ ქემოკლიძე PHDF-18-2954 10,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ირაკლი სხირტლაძე PHDF-18-309 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გურამ ჩაგანავა PHDF-18-342 6,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ბიძინა აბესაძე PHDF-18-3521 10,475.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სოფიო კურტანიძე PHDF-18-354 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ლევან ალფაიძე PHDF-18-360 10,470.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ წინამძღვრიშვილი PHDF-18-4028 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ ნავაძე PHDF-18-405 10,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ერმინე მაღრაძე PHDF-18-449 10,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი თუთბერიძე PHDF-18-476 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ანა გოგოლაშვილი PHDF-18-485 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ილია კუნჭულია PHDF-18-4864 10,440.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

დავით გამყრელიძე PHDF-18-492 10,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2019



ქეთავან ცომაია PHDF-18-494 10,475.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ რუხაძე PHDF-18-557 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მარგალიტა ბაჩილავა PHDF-18-5615 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თინათინ ბანძელაძე PHDF-18-615 9,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ ჯიბუტი PHDF-18-627 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

დავით მაქაძე PHDF-18-630 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ქეთევან ციმინტია PHDF-18-653 9,550.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ილია აკობია PHDF-18-723 8,050.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ეთევან ეფაძე PHDF-18-727 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ხატია ანანიაშვილი PHDF-18-736 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ირაკლი გელაშვილი PHDF-18-820 10,425.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნოდარ კილაძე PHDF-18-858 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ლაშა კელიხაშვილი PHDF-18-860 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ვეფხია გრიგალაშვილი PHD_F_17_123 6,280.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ქეთევან ხარაიშვილი PHD_F_17_129 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თემურ შველიძე PHD_F_17_130 13,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ირაკლი გაბრიაძე PHD_F_17_137 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი ლობჟანიძე PHD_F_17_147 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ ხოსროშვილი PHD_F_17_153 18,104.43          სამეცნიერო გრანტი 2019

თინათინ ქაჩლიშვილი PHD_F_17_189 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნათია გიგაური PHD_F_17_192 8,225.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო ნანავა PHD_F_17_20 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ლელა იოსავა PHD_F_17_225 10,401.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი კენჭაძე PHD_F_17_232 10,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მირიან მიქაძე PHD_F_17_235 10,499.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ლევან გოგიჩაიშვილი PHD_F_17_33 10,050.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი მოშიაშვილი PHD_F_17_34 10,475.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თორნიკე ჭაბუკიანი PHD_F_17_40 17,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო თორია PHD_F_17_46 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სოფიო მეტრეველი PHD_F_17_50 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სალომე ჯამბურია PHD_F_17_52 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ ხატიაშვილი PHD_F_17_60 10,475.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თეა შავაძე PHD_F_17_89 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნათია სორდია PHD_F_17_91 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ერეკლე ზარანდია PHD_F_17_99 9,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

გულსუნ დუმბაძე PhDF2016_177 8,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო კობახიძე PhDF2016_39 7,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მარინე ბაცანკალაშვილი PhDF2016_71 3,467.90            სამეცნიერო გრანტი 2019

ინგა მარტყოფლიშვილი YS-18-040 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-18-040 12,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ ცერცვაძე YS-18-042 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-042 900.00               სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი ტეფნაძე YS-18-043 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

შპს "საქართველოს უნივერსიტეტი" YS-18-043 7,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლალი ნადირაძე YS-18-046 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-18-046 8,440.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლილი ნადარაია YS-18-061 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-18-061 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მიხეილ ჩიხრაძე YS-18-063 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი YS-18-063 9,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2019



გიორგი ბედიანაშვილი YS-18-072 7,395.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-18-072 11,375.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო დარახველიძე YS-18-077 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-18-077 6,850.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

კონსტანტინე ერისთავი YS-18-089 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი YS-18-089 3,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლაშა ასანიძე YS-18-096 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-096 6,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო შარიქაძე YS-18-1159 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-18-1159 6,550.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თეიმურაზ გოგოხია YS-18-1304 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-1304 8,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ვლადიმერ ბარამიძე YS-18-1446 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი YS-18-1446 6,870.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ირაკლი ჩხაიძე YS-18-1461 6,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-1461 4,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ბესიკ დუნდუა YS-18-1480 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-1480 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ირაკლი ჩიტაია YS-18-168 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-168 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სოფიო გორგოძე YS-18-1755 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-18-1755 9,700.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თინათინ კუჭუხიძე YS-18-181 7,300.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი YS-18-181 750.00               სამეცნიერო გრანტი 2019

თინათინ ბუთხუზი YS-18-1940 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-1940 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო დიანოსაშვილი YS-18-1951 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-1951 11,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ემზარ ფაჟავა YS-18-200 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-18-200 11,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნათია მესტვირიშვილი YS-18-2025 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-2025 2,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ტატიანა ტრეტიაკოვა YS-18-2034 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
YS-18-2034 750.00               სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ ციცაგი YS-18-2526 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-2526 10,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნიკოლოზ წიქარიძე YS-18-2771 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-18-2771 12,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო ჩხეიძე YS-18-333 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-18-333 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი ჭკადუა YS-18-385 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-385 12,150.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სოფიო რიგვავა YS-18-413 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის 

და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
YS-18-413 3,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნატო სონღულაშვილი YS-18-608 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-18-608 3,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მაია სვანაძე YS-18-610 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-610 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მაია მეფარიშვილი YS-18-692 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-18-692 2,550.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ელინა ბაქრაძე YS-18-888 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო YS-18-888 6,825.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მელანო შავგულიძე YS-18-960 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
YS-18-960 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

აზა კობახიძე YS-2016-60 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი YS-2016-60 1,950.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ზურაბ კეპულაძე YS-2016-81 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-2016-81 750.00               სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო ფარსადანიშვილი YS-2016-98 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-2016-98 4,996.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სოფიო ძნელაძე YS17_10 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
YS17_10 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

დავით გვარჯალაძე YS17_102 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS17_102 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ლევან ტიელიძე YS17_12 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS17_12 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ვლადიმერ მიქელაშვილი YS17_15 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS17_15 14,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნიკოლოზ ნიორაძე YS17_32 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS17_32 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო სხირტლაძე YS17_36 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS17_36 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სოფია შენგელია YS17_40 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS17_40 3,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ვლადიმერ გამსახურდია YS17_43 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS17_43 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ალექსანდრე ბოშიშვილი YS17_45 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS17_45 11,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მიხეილ ფიფია YS17_49 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS17_49 7,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნანა წიკლაური YS17_53 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019



სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
YS17_53 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გელა ქისტაური YS17_63 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია 
პირველწოდებულის სახ. ქართ. უნივერსიტეტი

YS17_63 1,650.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მანონი კოდუა YS17_65 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS17_65 14,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თეა დულარიძე YS17_67 14,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS17_67 9,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლევან ურიდია YS17_71 13,200.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS17_71 14,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნუგზარ კერესელიძე YS17_78 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS17_78 10,720.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნიკოლოზ ალექსიძე YS17_8 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი YS17_8 750.00               სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ დოგრაშვილი YS17_80 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS17_80 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ლევან მუმლაძე YS17_85 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS17_85 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი ყუფარაძე YS17_90 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი YS17_90 13,060.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ ჭიღლაძე YS17_96 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
YS17_96 14,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო მღებრიშვილი EUGSP-19-036 64,890.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

Eötvös Loránd University EUGSP-19-036 32,445.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ირაკლი ხვედელიძე EUGSP-19-061 65,166.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

Friedrich-Schiller-Universität Jena EUGSP-19-061 32,583.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თათია გონაშვილი JFZ_19_01 9,729.50            სამეცნიერო გრანტი 2019

შალვა რობიტაშვილი JFZ_19_02 14,833.50          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნანა ხუნდაძე JFZ_19_03 15,312.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ოქსფორდის უნივერსიტეტი OUGSP-2019 110,622.00        სამეცნიერო გრანტი 2019

დავით თინიკაშვილი OUGSP-2019-014 73,748.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ პატარიძე OUGSP-2019-038 73,748.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სალომე ცოფურაშვილი OUGSP-2019-0352 73,748.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

შალვა ბარჯაძე, ელისო ყვავაძე, ილია გოგიავა, 
ნინო ჯაყელი, ნიკოლოზ წიქარიძე, კუკური 

წიქარიშვილი
SPG-19-143 8,155.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

რუსუდან კვარაცხელია, ლევან კიკილაშვილი, 

თენგიზ ვერულავა, მზია ჟვანია
SPG-19-661 7,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ირაკლი ლომიძე PHDF-19-038 10,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ოთარი გაბუნია PHDF-19-049 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნატალია მჭედლიშვილი PHDF-19-057 10,025.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გრიგოლ თანიაშვილი PHDF-19-060 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო თავართქილაძე PHDF-19-1057 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

პანტელეიმონ სოხაძე PHDF-19-1113 8,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2019



თეკლე ყალიჩავა PHDF-19-1247 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მარინე ქევხიშვილი PHDF-19-1287 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ზაზა გულაშვილი PHDF-19-1524 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მაია მეტრეველი PHDF-19-1542 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ირაკლი ჯავახიშვილი PHDF-19-159 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნია ლომოური PHDF-19-1869 10,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თეონა კვანჭიანი PHDF-19-1975 9,550.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ეკატერინე ბოჭორიშვილი PHDF-19-2125 9,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

საბა ჯოხაძე PHDF-19-216 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გუბაზ ლეთოდიანი PHDF-19-2174 8,300.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თეონა სუხიაშვილი PHDF-19-218 10,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი ფოფხაძე PHDF-19-2224 6,725.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თემურ გუგუშვილი PHDF-19-223 10,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ლია ბობოხიძე PHDF-19-2454 7,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლაურა კაველიძე PHDF-19-2590 7,450.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო მაისურაძე PHDF-19-2646 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ალექსანდრე რაზმაძე PHDF-19-268 9,650.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ქეთევან ცეცხლაძე PHDF-19-271 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ქეთევანი რჩეულიშვილი PHDF-19-2794 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ანა ცოკილაური PHDF-19-2847 9,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

არჩილი წერედიანი PHDF-19-2943 7,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

კახაბერ კაპანაძე PHDF-19-298 7,575.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

რატი მექვაბიშვილი PHDF-19-321 2,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნიკოლოზი წვერავა PHDF-19-3553 13,990.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მამუკა ზოიძე PHDF-19-356 10,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ ჭიჭინაძე PHDF-19-3671 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მარინე ტურაშვილი PHDF-19-3709 8,490.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

შალვა ბერიაშვილი PHDF-19-3802 6,375.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ პაპუაშვილი PHDF-19-4072 7,400.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნიკა ტაბატაძე PHDF-19-4077 10,488.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სალომე მჭედლიძე PHDF-19-4101 10,475.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი მუმლაძე PHDF-19-421 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამი კაპანაძე PHDF-19-431 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ლაშა ტყებუჩავა PHDF-19-438 5,400.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ელენე ქადაგიშვილი PHDF-19-4544 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო კობახიძე PHDF-19-501 10,420.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი იაშვილი PHDF-19-519 7,625.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ ბერიძე PHDF-19-532 9,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო ჯანელიძე PHDF-19-5332 8,950.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო აბულაძე PHDF-19-5569 6,450.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

დიმიტრი აქუბარდია PHDF-19-559 8,470.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ია იაშვილი PHDF-19-600 5,700.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ ჩიტიშვილი PHDF-19-6294 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ანნა გვეტაძე PHDF-19-7416 7,825.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მარინე ნოზაძე PHDF-19-749 8,775.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ელისაბედ კვერღელიძე PHDF-19-751 17,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მიშიკო გელენავა PHDF-19-820 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო გრძელიშვილი PHDF-19-8446 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ლამარა რურუა PHDF-19-972 15,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნიკოლოზ ვანიშვილი PHDF-19-979 10,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ალექსანდრე ჯიშიაშვილი YS-19-087 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019



სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-19-087 4,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლევან ლომიძე YS-19-102 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-19-102 4,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

გურანდა ავქოფაშვილი YS-19-105 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-105 2,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ვიქტორ ალანია YS-19-1104 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-1104 2,952.50            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო გოგუაძე YS-19-1497 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-1497 7,050.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ვახტანგ ჭარაია YS-19-154 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-154 7,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მარიამ დედაბრიშვილი YS-19-1633 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი YS-19-1633 8,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნათელა დუნდუა YS-19-165 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-19-165 2,847.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ვაჟა ნებიერიძე YS-19-168 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-168 4,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლალი ყრუაშვილი YS-19-1737 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
YS-19-1737 10,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნანა გრატიაშვილი YS-19-1867 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-19-1867 1,710.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ გიორგაძე YS-19-2047 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-2047 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მაია პატარიძე YS-19-2229 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-19-2229 4,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თინათინ ელბაქიძე YS-19-2445 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

ლაბორატორია
YS-19-2445 12,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო ბათიაშვილი YS-19-2485 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი YS-19-2485 1,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

პაატა ბრეკაშვილი YS-19-2532 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი YS-19-2532 7,075.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამაზ გოგოლაძე YS-19-2728 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი YS-19-2728 2,150.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მაკა მურადაშვილი YS-19-277 7,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
YS-19-277 3,880.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნანა დიხამინჯია YS-19-2887 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-19-2887 8,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მიხეილ ბარნოვი YS-19-3098 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-3098 1,675.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თეა აბრამიშვილი YS-19-348 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

ლაბორატორია
YS-19-348 11,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

მიხეილ რუხაია YS-19-367 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-367 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნიკა ბოჭორიშვილი YS-19-421 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი YS-19-421 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნატო შავრეშიანი YS-19-435 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-435 10,050.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

ნინო ჟღენტი YS-19-439 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი YS-19-439 6,810.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

შალვა ზვიადაძე YS-19-480 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-480 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თეა ქამუშაძე YS-19-521 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-521 6,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლევან ანთაშვილი YS-19-542 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და 
მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

YS-19-542 9,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ივანე დარსაველიძე YS-19-570 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-570 2,818.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლიანა ქოიავა YS-19-729 5,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
YS-19-729 5,425.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ირინა უგრეხელიძე YS-19-806 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ნ. ბერძენიშვილის სახ. ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი
YS-19-806 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

მაია ჭიჭინაძე YS-19-819 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-19-819 2,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნათია თამარაშვილი YS-19-967 7,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის 

და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
YS-19-967 7,950.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

თამარ ცერცვაძე YSS-19-002 3,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ვლადიმერ გამსახურდია YSS-19-081 3,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ბესიკ დუნდუა YSS-19-177 3,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ლუკა ნახუცრიშვილი YSS-19-190 3,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ირაკლი ჯანაშია YSS-19-297 3,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

ნიკოლოზ ალექსიძე YSS-19-320 3,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

გიორგი ჭკადუა YSS-19-348 3,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 04/46 223,829.55        სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 216702 17,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217086 22,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217146 24,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217188 24,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217222 4,622.91            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217344 16,590.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217478 23,660.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217554 24,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217592 16,730.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217604 18,389.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217950 24,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 218018 3,892.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 218070 24,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი DI-2016-17 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019



სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი DI-2016-52 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-1193 77,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-12533 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-14169 72,107.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-1462 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-14747 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-17189 32,590.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-1887 59,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-19964 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-22377 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-564 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-6226 59,310.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-677 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-6953 73,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-7653 58,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-782 59,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR/235/7-250/14 3,457.80            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_101 25,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_140 30,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_290 59,380.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_31 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_323 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_357 42,020.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_454 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_466 50,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_534 53,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_557 48,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_587 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_609 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_62 48,240.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_624 37,806.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_94 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი MG-ISE-18-193 874.40               სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი MG-ISE-19-124 42,775.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი MG-ISE-19-1443 40,950.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი MG-ISE-19-257 59,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SP-19-106 5,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SP-19-275 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SP-19-393 5,950.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SP-19-425 5,375.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SP-19-614 5,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SPG-19-714 9,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/01 24,171.20          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/48 209,821.17        სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/50 227,664.23        სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
216682 17,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
216770 30,960.00          სამეცნიერო გრანტი 2019



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217004 23,570.67          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217138 25,130.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217282 24,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217300 17,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217382 10,483.80          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217408 24,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217430 17,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217438 21,828.10          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217488 17,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217524 4,529.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217596 24,416.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217614 24,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217624 10,780.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217628 16,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217642 24,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217728 15,866.20          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217732 7,552.20            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217838 11,651.50          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217848 17,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217854 12,740.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217890 7,473.90            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217942 19,565.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
218000 17,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
218018 20,608.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
218024 24,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR-19-719 140,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
BRG-II-19-137 26,012.50          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
BRG-I-19-190 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CG18_13 2,316.82            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI-2016-16 69,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2019



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-009 79,925.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-013 68,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-072 46,752.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-10092 79,890.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-10849 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-1268 79,905.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-15744 57,460.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-1599 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-18411 79,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-19173 79,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-20157 58,670.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-2216 53,760.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-2499 64,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-2600 64,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-3422 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-3459 59,032.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-3659 50,403.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-3765 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-3889 74,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-466 78,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-6262 57,163.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-6322 68,456.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-783 79,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-8122 71,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-862 33,480.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_107 26,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_109 24,236.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_127 16,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_138 17,386.60          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_144 43,655.00          სამეცნიერო გრანტი 2019



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_158 25,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_160 41,160.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_170 49,582.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_184 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_187 52,746.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_220 49,462.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_229 25,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_230 35,940.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_252 67,872.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_279 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_325 61,126.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_331 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_354 53,505.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_387 48,193.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_388 25,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_391 99,206.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_431 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_439 56,171.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_444 59,090.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_478 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_485 17,101.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_523 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_548 30,260.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_570 24,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_589 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_624 12,144.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_629 69,892.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_633 69,311.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_85 26,354.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_86 45,161.00          სამეცნიერო გრანტი 2019



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_87 10,664.50          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_96 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
GEC-19-123 22,975.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
GEC-19-178 35,050.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
GEC-19-240 33,204.75          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
HE-18-1344 98,210.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
HE-18-448 100,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
HE-18-911 96,070.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
HE17_43 100,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
MG-ISE-18-1797 700.00               სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
MG-ISE-18-184 96.90                 სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
MG-ISE-18-292 3,171.48            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
MG-ISE-19-143 52,628.75          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
MG-ISE-19-188 39,550.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
MG-ISE-19-251 37,344.81          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
MG-ISE-19-398 51,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
MG-ISE-19-651 38,451.61          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
MG-ISE-19-675 32,820.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
MG-ISE-19-862 43,550.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-19-123 4,700.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-19-146 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-19-185 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-19-203 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-19-207 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-19-317 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-19-394 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SPG-19-652 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
STCU-2017-24 49,152.85          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
STCU-2017-29 56,646.36          სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
STCU-2017-31 48,107.82          სამეცნიერო გრანტი 2019



სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 217064
24,500.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 217162
23,310.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 217164
24,500.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 217330
4,620.44             

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 217578
18,074.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 217754
2,394.31             

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR-19-1211
139,730.00         

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR-19-1154
140,000.00         

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR-19-1936
139,999.99         

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-11671
79,920.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-126
80,000.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-3398
19,806.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-3667
76,020.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-4002
72,700.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-4976
79,500.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-566
71,000.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-6190
68,600.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-718
60,000.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR17_292
8,420.00             

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR17_506
31,670.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR17_615
70,000.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი HE17_21
34,667.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი MG-ISE-19-1315
32,850.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი STCU-2017-20
27,645.46           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 04/47
207,339.73         

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 217862
24,500.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019



ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 217516
9,000.00             

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 217822
3,825.00             

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 218050
22,456.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR-18-21111
75,050.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR-18-344
74,900.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR-18-3569
78,190.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR-18-7262
80,000.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR17_102
78,020.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR17_289
60,190.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR17_486
70,000.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR17_566
102,095.00         

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR17_576
21,210.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR17_581
17,109.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR17_614
54,029.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი MG-ISE-19-217
36,808.00           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი SP-19-153
5,980.00             

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი SP-19-241
5,950.00             

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი SP-19-378
6,000.00             

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი STCU-2017-48
43,109.85           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი STCU-2017-59
42,161.85           

სამეცნიერო გრანტი 2019

ააიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
FR-18-16052

73,562.50           
სამეცნიერო გრანტი 2019

ააიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
FR-18-7943

50,200.00           
სამეცნიერო გრანტი 2019

ააიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
MG-ISE-18-574

2,799.93             
სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
217076

19,775.00           
სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
217148

13,125.00           
სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
217342

18,340.00           
სამეცნიერო გრანტი 2019



სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
217822

3,975.00             
სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR-18-11783

80,000.00           
სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR-18-1391

66,300.00           
სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR-18-14029

80,000.00           
სამეცნიერო გრანტი 2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR17_333

70,000.00           
2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR17_534

16,400.00           
2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR17_570

45,080.00           
2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
MG-ISE-18-193

1,050.00             
2019

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
STCU-2017-20

2,333.48             
2019

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 217804
18,777.50           

2019

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR-18-18271
16,190.00           

2019

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR-18-5776
40,476.00           

2019

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR17_127
12,366.00           

2019

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR17_554
50,000.00           

2019

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი GEC-19-240
825.00                

2019

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი HE17_54
57,100.00           

2019

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი MG-ISE-19-203
43,060.00           

2019

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი OTG-II-19-176
18,050.00           

2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 217120
28,280.00           

2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 217128
17,493.00           

2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 217620
24,486.00           

2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 217626
24,496.50           

2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 217978
22,225.00           

2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი BRG-II-19-137
1,675.00             

2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR-18-27262
80,000.00           

2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR-18-6262
2,680.00             

2019



სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR-18-663
42,300.00           

2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR-18-739
51,705.00           

2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR17_415
50,000.00           

2019

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი SP-19-346
6,000.00             

2019

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
217386

24,388.00           
2019

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
217764

24,500.00           
2019

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR17_178

70,280.00           
2019

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR17_353

70,000.00           
2019

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR-18-16641

79,200.00           
2019

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
SP-19-514

6,000.00             
2019

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
216816

27,200.00           
2019

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
217796

23,765.00           
2019

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
217886

23,625.00           
2019

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
217910

17,500.00           
2019

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
DI-2016-43

50,000.00           
2019

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR-18-8649

59,425.00           
2019

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR-18-978

43,307.00           
2019

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR17_416

47,500.00           
2019

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR17_504

41,455.00           
2019

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
MG-ISE-19-242

1,245.00             
2019

სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

მეცნიერებათა აკადემია
MG-ISE-19-196

41,865.20           
2019

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის 

ინსტიტუტი
FR-18-122

80,000.00           
2019

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის 

ინსტიტუტი
FR17_292

58,396.00           
2019

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 217292
24,500.00           

2019

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 217818
10,330.67           

2019

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 218008
24,500.00           

2019



სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი AR-19-1936
139,999.93         

2019

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი FR-18-3398
57,228.00           

2019

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი FR17_471
70,000.00           

2019

ა(ა)იპ ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი FR17_371
105,000.00         

2019

სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და 

მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
MG-ISE-19-198

41,075.00           
2019

სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და 

მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
SP-19-171

4,000.00             
2019

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი 217524
8,211.00             

2019

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი 217562
18,690.00           

2019

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი FR-18-7943
29,700.00           

2019

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
FR-18-3030

50,524.00           
2019

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
FR/216/1-40/14

9,750.00             
2019

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
FR17_221

67,925.00           
2019

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
FR17_271

56,958.00           
2019

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
GEC-19-240

450.00                
2019

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
HE-18-339

56,550.00           
2019

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
OTG-II-19-106

36,040.75           
2019

ა(ა)იპ საქ. სულიერების, კულტურისა და 

მეცნიერების აღორძინების, განვითარების 
217484

16,870.00           
2019

ა(ა)იპ საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართ. უნივერსიტეტი
FR-18-14869

60,000.00           
2019

ა(ა)იპ საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართ. უნივერსიტეტი
MG-ISE-18-1785

1,522.78             
2019

სსიპ ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217850

16,650.20           
2019

სსიპ ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
217906

17,094.70           
2019

სსიპ ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_257

50,000.00           
2019

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი OTG-I-19-1128
54,350.00           

2019

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი OTG-I-19-1237
49,140.00           

2019

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი OTG-II-19-176
600.00                

2019

სსიპ ჩერქეზულ (ადიღეური) კულტურის ცენტრი SP-19-556
4,700.00             

2019



ა(ა)იპ მეცნიერება და ენერგეტიკა 217690
24,409.70           

2019

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR17_89

17,244.50           
2019

ააიპ საქართველოს სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების 
FR17_548

25,760.00           
2019

ააიპ კომპარატივისტული ლიტერატურის 

ქართული ასოციაცია
217512

17,661.00           
2019

ააიპ კომპარატივისტული ლიტერატურის 

ქართული ასოციაცია
217722

17,376.80           
2019

ააიპ კომპარატივისტული ლიტერატურის 

ქართული ასოციაცია
FR-18-17206

56,092.00           
2019

ააიპ კომპარატივისტული ლიტერატურის 

ქართული ასოციაცია
SPG-19-363

8,180.00             
2019

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი FR17_489
69,500.00           

2019

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი FR17_74
57,200.00           

2019

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი MG-ISE-19-223
37,800.00           

2019

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი HE-18-1109
99,950.00           

2019

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი SPG-19-133
9,300.00             

2019

ა(ა)იპ კავკასიისა და აღმოსავლეთის კვლევის 

ცენტრი
217624

11,200.00           
2019

ა(ა)იპ კავკასიისა და აღმოსავლეთის კვლევის 

ცენტრი
FR17_230

7,000.00             
2019

ა(ა)იპ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი FR-18-13966
59,275.00           

2019

ა(ა)იპ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი FR17_91
46,460.00           

2019

ა(ა)იპ ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი 217998
24,500.00           

2019

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი FR17_506
37,580.00           

2019

სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. 

სახელმწიფო კონსერვატორია
FR-18-4275

58,550.00           
2019

ა(ა)იპ ქართველოლოგიური სკოლის ფონდი MG-ISE-19-334
17,573.61           

2019

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 
FR-18-17189

46,750.00           
2019

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 
FR/235/7-250/14

4,177.80             
2019

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 
FR17_293

60,736.00           
2019

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის 
FR17_442

64,800.00           
2019

ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
FR-18-1391

13,540.00           
2019

ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
FR17_442

4,800.00             
2019



საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს ლაბორატორია
FR17_235

63,800.00           
2019

კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტი
FR-18-10229

59,900.00           
2019

კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტი
FR17_76

74,970.00           
2019

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი
FR-18-18474

72,492.50           
2019

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი
FR-18-874

78,855.00           
2019

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი
FR-18-978

26,723.00           
2019

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი
FR17_581

41,227.00           
2019

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი
FR17_621

69,910.00           
2019

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი
SP-19-343

5,950.00             
2019

ა(ა)იპ ახალგაზრდა მკვლევართა ცენტრი 

უცნობი საქართველო
FR/411/1-10/14

7,966.80             
2019

შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი MG-ISE-18-292
1,500.00             

2019

შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი SPG-19-363
1,800.00             

2019

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 217578
5,488.00             

2019

ა(ა)იპ ალერგიისა და იმუნოლოგიის კვლევითი 

ცენტრი
FR-18-2752

80,000.00           
2019

დიმიტრი უზნაძის სახ. საქართველოს 

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

25,660.00           
2019

ააიპ ქართველოლოგიის მხარდამჭერთა 

ასოციაცია
MG-ISE-18-1383

2,445.00             
2019

ა(ა)იპ ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ 

შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია
FR-18-304

69,820.00           
2019

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი
FR-18-6156

59,850.00           
2019

ააიპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი 217342
1,680.00             

2019

German Academic Exchange Servise
315,038.33         

2019

ილია ვეკუას სახ. ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ 

თბილისის #42 საჯარო სკოლა
SCR/31/5/19

7,200.00             
2019

თამარ მელაძე SCR/31/5/19
2,000.00             

2019

თინათინ ბუთხუზი SCR/31/5/19
2,000.00             

2019

ანა გიორგაძე SCR/31/5/19
800.00                

2019

ილია ვეკუას სახ. ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ 

თბილისის #42 საჯარო სკოლა
SCR/9/1/19

7,200.00             
2019

კოტე კუპატაძე SCR/9/1/19
2,300.00             

2019



ქეთევან კუთხაშვილი SCR/9/1/19
2,000.00             

2019

დავით თარაშვილი SCR/9/1/19
500.00                

2019

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი MG-ISE-18-519
500.00                

2019

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი MG-ISE-19-310
38,500.00           

2019

სითი ინსტიტუტი საქართველო MG-ISE-18-1797
533.62                

2019

ა(ა)იპ  -  ინტერდისციპლინური ჰუმანიტარიის 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
FR-18-11950

60,000.00           
2019

ა(ა)იპ საქართველოს სამოციქულო 

ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი 
FR-18-1209

41,730.00           
2019

ტექსტოლოგიის, გამოცემათმცოდნეობისა და 

ციფრული ჰუმანიტარიის ასოციაცია
FR-18-5776

13,050.00           
2019

ა(ა)იპ სოციალური კვლევისა და ანალიზის 

ინსტიტუტი
MG-ISE-19-242

40,281.50           
2019

შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი MG-ISE-19-398
3,300.00             

2019

ა(ა)იპ ფონდი ჰეიამო SP-19-313
5,880.00             

2019

ა(ა)იპ საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და 

კვლევების ასოციაცია
SP-19-636

6,000.00             
2019

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი SPG-19-693
10,000.00           

2019

საქართველოს ასტროკლუბი SPG-19-274
10,000.00           

2019

პ. შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო 

აკადემია
SPG-19-1429

9,300.00             
2019

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი
OTG-I-19-747

55,800.00           
2019

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი
SPG-19-285

10,000.00           
2019

ა(ა)იპ სიიდ მეცნიერების, გარემოს დაცვის, 

განათლების და განვითარების ფონდი
SPG-19-1542

9,420.00             
2019

სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

დიდი ჩაილურის საჯარო სკოლა
SCR/32/8/19

6,480.00             
2019

მაია დიდებულიძე SCR/32/8/19
1,440.00             

2019

გურამ გაფრინდაშვილი SCR/32/8/19
1,440.00             

2019

შალვა ზურაბიშვილი SCR/32/8/19
1,440.00             

2019

სსიპ ქ. თელავის N 2 საჯარო სკოლა SCR/39/9/19
6,960.00             

2019

მანანა კევლიშვილი SCR/39/9/19
1,500.00             

2019

მზია ღაღოლიშვილი SCR/39/9/19
1,500.00             

2019

მარიამ იარაჯული SCR/39/9/19
900.00                

2019



სსიპ მ.აბაშიძის სახელობის ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის თხილნარის N1 საჯარო 
SCR/6/4/19

7,500.00             
2019

ჯეირან ფუტკარაძე SCR/6/4/19
1,500.00             

2019

ალეკო კალანდია SCR/6/4/19
1,900.00             

2019

მერი ხახუტაიშვილი SCR/6/4/19
1,000.00             

2019

ქ. თბილისის 82-ე საჯარო სკოლა SCR/2/7/19
7,500.00             

2019

ნინელი ბეჟუაშვილი SCR/2/7/19
1,900.00             

2019

ლალი ახალბედაშვილი SCR/2/7/19
1,700.00             

2019

ნათია დვალიშვილი SCR/2/7/19
900.00                

2019

ქ. თბილისის N175 საჯარო სკოლა SCR/26/3/19
6,300.00             

2019

ნინო ტაბატაძე SCR/26/3/19
1,400.00             

2019

ლალი ხარხელაური SCR/26/3/19
1,400.00             

2019

გოგიტა პაპალაშვილი SCR/26/3/19
1,400.00             

2019

ქ. გორის მე-12 საჯარო სკოლა SCR/15/6/19
7,300.00             

2019

ჟუჟუნა ვანიშვილი SCR/15/6/19
1,900.00             

2019

მარიამ ციცაგი SCR/15/6/19
1,700.00             

2019

ლევან ქოროღლიშვილი SCR/15/6/19
1,100.00             

2019

სსიპ ქ. ბათუმის N2 საჯარო სკოლა SCR/12/4/19
7,500.00             

2019

ნონა სურმანიძე SCR/12/4/19
1,500.00             

2019

მაია ვანიძე SCR/12/4/19
2,000.00             

2019

ინგა ქარცივაძე SCR/12/4/19
1,000.00             

2019

ქ. თბილისის 64-ე საჯარო სკოლა SCR/16/7/19
6,000.00             

2019

ეკატერინე ვეკუა SCR/16/7/19
1,800.00             

2019

თენგიზ ურუშაძე SCR/16/7/19
1,200.00             

2019

ანნა ვეშაგურიძე SCR/16/7/19
1,000.00             

2019

სსიპ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა 

და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - 
HE-18-663

75,700.00           
2019

სსიპ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა 

და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - 
SP-19-293

6,000.00             
2019



ააიპ გეომეცნიერებების და ტექნოლოგიების 

განვითარების ინსტიტუტი
FR17_529

59,500.00           
2019

ააიპ ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი FR17_122
15,400.00           

2019

ააიპ ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი FR17_313
42,279.00           

2019

სსიპ აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის 

სახელმწოფო სამხატვრო აკადემია
FR17_503

49,840.00           
2019

სსიპ აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის 

სახელმწოფო სამხატვრო აკადემია
SP-19-118

6,000.00             
2019


