
გრანტის მიმღები ხელშეკრულების #
გადარიცხული 

გრანტის ოდენობა
გრანის მიზნობრიობა

სოფიო კოხაური 03/01 3 921,22               სამეცნიერო გრანტი

ელენე ნაკაიძე 03/02 1 962,62               სამეცნიერო გრანტი

მედეა ბურჯანაძე 03/03 1 982,16               სამეცნიერო გრანტი

თამარ სანიკიძე 03/04 4 658,30               სამეცნიერო გრანტი

მერაბი ჭელიძე 03/05 2 285,68               სამეცნიერო გრანტი

ლია ტრაპაიძე 03/06 3 375,33               სამეცნიერო გრანტი

ნანა ხეცურიანი 03/07 2 443,92               სამეცნიერო გრანტი

ირაკლი ჩხაიძე 03/08 1 431,33               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი გაფრინდაშვილი 03/09 2 115,15               სამეცნიერო გრანტი

ნიკოლოზ ჩიხრაძე 03/10 5 345,17               სამეცნიერო გრანტი

ნიკოლოზ ინასარიძე 03/11 2 202,03               სამეცნიერო გრანტი

მარიამ ბაქრაძე 03/12 3 625,42               სამეცნიერო გრანტი

ნიკოლოზ მაღლაფერიძე 03/13 4 002,78               სამეცნიერო გრანტი

Teimuraz daviTaSvili 03/136 64,85                    სამეცნიერო გრანტი

ზაალი კიკვიძე 03/14 2 232,02               სამეცნიერო გრანტი

ლეილა ხუბაშვილი 03/15 3 012,25               სამეცნიერო გრანტი

აბესაძე ნინო 03/16 1 461,21               სამეცნიერო გრანტი

ლია ბაკურაძე 03/17 1 361,01               სამეცნიერო გრანტი

მარინა ბერიძე 03/18 1 361,01               სამეცნიერო გრანტი

დარეჯან გარდავაძე 03/19 1 766,87               სამეცნიერო გრანტი

ნინო მახარაძე 03/21 1 659,69               სამეცნიერო გრანტი

ვახტანგ ბარბაქაძე 03/22 3 775,61               სამეცნიერო გრანტი

ირინა მოდებაძე 03/23 1 042,44               სამეცნიერო გრანტი

ნონა მიქაია 03/24 1 810,63               სამეცნიერო გრანტი

რამაზ ხომერიკი 03/25 2 092,78               სამეცნიერო გრანტი

მარიამ ჩუბინიშვილი 03/26 2 398,24               სამეცნიერო გრანტი

დავით გიგინეიშვილი 03/27 3 694,79               სამეცნიერო გრანტი

მიხეილ ჩიხრაძე 03/28 1 967,09               სამეცნიერო გრანტი

მარიამ ჩხარტიშვილი 03/29 1 551,01               სამეცნიერო გრანტი
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იოსებ მასურაშვილი 03/30 5 450,21               სამეცნიერო გრანტი

ზაქარია შველიძე 03/31 2 120,06               სამეცნიერო გრანტი

ნათელა არჩვაძე 03/32 2 338,64               სამეცნიერო გრანტი

მარინე შავლაყაძე 03/33 2 260,34               სამეცნიერო გრანტი

თამაზ გვენეტაძე 03/34 1 859,07               სამეცნიერო გრანტი

ნინო ზავრადაშვილი 03/35 3 905,80               სამეცნიერო გრანტი

არჩილ სუპატაშვილი 03/36 1 734,62               სამეცნიერო გრანტი

ქეთევან გოჩიტაშვილი 03/37 865,56                  სამეცნიერო გრანტი

კონსტანტინე ფიცხელაური 03/38 3 160,56               სამეცნიერო გრანტი

ცისანა ბასილაშვილი 03/39 2 095,50               სამეცნიერო გრანტი

დალი ოსეფაშვილი 03/40 2 366,03               სამეცნიერო გრანტი

მარინე ივანიშვილი 03/41 2 351,70               სამეცნიერო გრანტი

ლელა თავდგირაძე 03/42 932,04                  სამეცნიერო გრანტი

ბელა მოსია 03/43 1 986,70               სამეცნიერო გრანტი

თამარ ბასიშვილი 03/44 3 750,01               სამეცნიერო გრანტი

ეკა კვარაცხელია 03/45 3 575,53               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ჯაიანი 03/46 2 237,75               სამეცნიერო გრანტი

მაია შუხოშვილი 03/47 1 688,13               სამეცნიერო გრანტი

ოლია ჩეულიშვილი 03/48 5 155,63               სამეცნიერო გრანტი

ნანა ბოლაშვილი 03/49 2 960,66               სამეცნიერო გრანტი

ნათელა ოკუჯავა 03/50 4 433,90               სამეცნიერო გრანტი

შოთა რუხაძე 03/51 2 240,91               სამეცნიერო გრანტი

მარიკა ტატიშვილი 03/52 2 564,19               სამეცნიერო გრანტი

თინათინ დოლიძე 03/53 881,30                  სამეცნიერო გრანტი

ნანა კოშორიძე 03/54 3 623,96               სამეცნიერო გრანტი

გიული შერვაშიძე 03/55 1 067,92               სამეცნიერო გრანტი

თამარ აბრამიძე 03/56 1 635,40               სამეცნიერო გრანტი

სვეტლანა ბერიკაშვილი 03/57 2 226,54               სამეცნიერო გრანტი

ირმა გვილია 03/58 2 281,92               სამეცნიერო გრანტი

მარიამ ელიზბარაშვილი 03/59 1 808,89               სამეცნიერო გრანტი

ჯემალ სანიკიძე 03/60 1 738,90               სამეცნიერო გრანტი

ჯემალ კაციტაძე 03/61 2 116,06               სამეცნიერო გრანტი

ზურაბ ქუჩუკაშვილი 03/62 3 698,96               სამეცნიერო გრანტი



მანანა ლორთქიფანიზე 03/63 2 341,34               სამეცნიერო გრანტი

ჯემალ ანთიძე 03/64 2 788,86               სამეცნიერო გრანტი

ვლადიმერ ღლონტი 03/65 2 578,25               სამეცნიერო გრანტი

მზაღვე დოხტურიშვილი 03/66 896,24                  სამეცნიერო გრანტი

მაია ნაჭყებია 03/67 817,39                  სამეცნიერო გრანტი

ზვიად გაჩეჩილაძე 03/68 1 043,86               სამეცნიერო გრანტი

ლელა მწარიაშვილი 03/69 2 740,12               სამეცნიერო გრანტი

შალვა ბარჯაძე 03/70 3 186,58               სამეცნიერო გრანტი

ზვიად ბობოქაშვილი 03/71 2 624,15               სამეცნიერო გრანტი

თამაზ ფუტკარაძე 03/72 1 750,94               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ჯანდიერი 03/73 3 135,79               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ლავრელაშვილი 03/74 2 508,64               სამეცნიერო გრანტი

ნიკოლოზ ჯალაბაძე 03/75 3 594,36               სამეცნიერო გრანტი

ნატო ჯორჯიაშვილი 03/76 2 722,73               სამეცნიერო გრანტი

ეკატერინე კლდიაშვილი 03/77 5 953,04               სამეცნიერო გრანტი

ნატალია ჩინჩალაძე 03/78 1 399,22               სამეცნიერო გრანტი

რამაზი ლომსაძე 03/79 3 005,57               სამეცნიერო გრანტი

თეიმურაზ დავითაშვილი 03/80 3 415,72               სამეცნიერო გრანტი

მიხეილ მაზიაშვილი 03/81 381,71                  სამეცნიერო გრანტი

სოფიო რიგვავა 03/82 4 023,17               სამეცნიერო გრანტი

ია ტრაპაიძე 03/83 1 010,90               სამეცნიერო გრანტი

ნათია ხულუზაური 03/84 3 618,68               სამეცნიერო გრანტი

თამაზ ეთერაშვილი 03/85 1 397,21               სამეცნიერო გრანტი

ქართლოს ყაჭიაშვილი 03/86 5 421,56               სამეცნიერო გრანტი

ირინა ბადურაშვილი 03/87 2 498,21               სამეცნიერო გრანტი

ხათუნა ბარბაქაძე 03/88 4 259,89               სამეცნიერო გრანტი

ოლღა წურწუმია 03/89 3 434,81               სამეცნიერო გრანტი

ქეთევან ნადარეიშვილი 03/90 3 518,54               სამეცნიერო გრანტი

ქეთევან კუპატაძე 03/91 4 235,94               სამეცნიერო გრანტი

დავით ნატროშვილი 03/92 1 905,85               სამეცნიერო გრანტი

ანა ხარნაული 03/93 2 748,26               სამეცნიერო გრანტი

მიხეილ თუთბერიძე 03/94 4 677,02               სამეცნიერო გრანტი

თამარ ბიკაშვილი 03/95 3 677,13               სამეცნიერო გრანტი



ბაკურ გულუა 03/96 339,30                  სამეცნიერო გრანტი

მარინა კუნჭულია 03/97 2 671,28               სამეცნიერო გრანტი

ვახტანგ ჭარაია 03/98 2 860,13               სამეცნიერო გრანტი

მედეა ბადაშვილი 03/99 2 485,62               სამეცნიერო გრანტი

ირაკლი შეყრილაძე 03/100 3 032,64               სამეცნიერო გრანტი

თინათინ ბოლქვაძე 03/101 2 398,02               სამეცნიერო გრანტი

მიხეილ კაკაბაძე 03/102 1 863,41               სამეცნიერო გრანტი

ვახტანგ კოკილაშვილი 03/103 2 325,31               სამეცნიერო გრანტი

ალექსანდრე მესხი 03/104 2 325,31               სამეცნიერო გრანტი

ლევან ჩხარტიშვილი 03/105 576,34                  სამეცნიერო გრანტი

ტატიანა ტრეტიაკოვი 03/106 1 794,55               სამეცნიერო გრანტი

ავთანდილ ოქროსცვარიძე 03/107 2 066,07               სამეცნიერო გრანტი

შაქრო ტეტუნაშვილი 03/108 2 328,80               სამეცნიერო გრანტი

ეკატერინე ბერიშვილი 03/109 1 861,54               სამეცნიერო გრანტი

მამუკა დოლიძე 03/110 2 380,10               სამეცნიერო გრანტი

ნინო სოზაშვილი 03/111 865,31                  სამეცნიერო გრანტი

გელა ცაავა 03/112 1 255,61               სამეცნიერო გრანტი

ზურაბ თავართქილაძე 03/113 3 466,95               სამეცნიერო გრანტი

რაულ თურმანიზე 03/114 5 640,02               სამეცნიერო გრანტი

თეა გეგენავა 03/115 2 778,64               სამეცნიერო გრანტი

მარიეტა ჩიხლაძე 03/116 5 970,15               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ნახუცრიშვილი 03/117 5 020,21               სამეცნიერო გრანტი

ვალერიან რამიშვილი 03/118 2 513,35               სამეცნიერო გრანტი

ედგარ მატარაძე 03/119 4 779,98               სამეცნიერო გრანტი

ბიძინა კაპანაძე 03/120 3 252,29               სამეცნიერო გრანტი

მაია როინიშვილი 03/121 4 495,30               სამეცნიერო გრანტი

მარიამ მარგველაშვილი 03/122 1 067,34               სამეცნიერო გრანტი

ირმა რატიანი 03/123 1 821,60               სამეცნიერო გრანტი

ირაკლი სიმონია 03/124 4 692,95               სამეცნიერო გრანტი

თამარ მახარობლიძე 03/125 2 217,01               სამეცნიერო გრანტი

ალა ზედგენიძე 03/126 4 899,14               სამეცნიერო გრანტი

ირმა ხაჩიძე 03/127 1 721,64               სამეცნიერო გრანტი

მაია შუხოშვილი 03/128 1 311,68               სამეცნიერო გრანტი



ირაკლი ჩხაიძე 03/129 2 197,12               სამეცნიერო გრანტი

ნინო ჩიქოვანი 03/130 833,30                  სამეცნიერო გრანტი

თეა არაბული 03/131 4 548,12               სამეცნიერო გრანტი

ნატო გენგიური 03/132 2 711,94               სამეცნიერო გრანტი

ლია მაისურაძე 03/133 2 494,10               სამეცნიერო გრანტი

თამარ ლორთქიფანიძე 03/134 1 642,04               სამეცნიერო გრანტი

ვიქტორ ზვიადაური 03/135 2 647,52               სამეცნიერო გრანტი

მაია სვანაძე 03/136 2 533,47               სამეცნიერო გრანტი

იოსებ მეცხვარიშვილი 03/137 3 500,65               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი აროშვილი 03/138 2 633,62               სამეცნიერო გრანტი

ნანა გრატიაშვილი 03/139 2 608,27               სამეცნიერო გრანტი

ლალი კალანდაძე 03/140 2 006,97               სამეცნიერო გრანტი

ნინო სურმავა 03/141 1 144,69               სამეცნიერო გრანტი

ზვიად კირტავა 03/142 2 832,75               სამეცნიერო გრანტი

ნინო შარაშენიძე 03/143 2 813,35               სამეცნიერო გრანტი

ზურაბ მოდებაძე 03/144 1 677,57               სამეცნიერო გრანტი

ბელა ჯაფოშვილი 03/145 959,33                  სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ონიაშვილი 03/146 3 724,78               სამეცნიერო გრანტი

თეიმურაზ მაჭარაშვილი 03/147 3 735,80               სამეცნიერო გრანტი

დომენტი გაბუნია 03/148 2 135,03               სამეცნიერო გრანტი

ნინო ქავთარია 03/150 2 711,94               სამეცნიერო გრანტი

მზია ჟვანია 03/151 2 510,43               სამეცნიერო გრანტი

ანატოლი ახალკაცი 03/152 2 196,98               სამეცნიერო გრანტი

ლილი გვაზავა 03/153 2 327,99               სამეცნიერო გრანტი

მარიკა ტატიშვილი 03/154 1 261,12               სამეცნიერო გრანტი

მარიამ ნანობაშვილი 03/155 1 841,38               სამეცნიერო გრანტი

შორენა წიკლაური 03/156 2 025,10               სამეცნიერო გრანტი

ომარ კურტანიძე 03/157 2 230,31               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი თავაძე 03/158 3 602,76               სამეცნიერო გრანტი

თამარ სანიკიძე 03/159 2 736,34               სამეცნიერო გრანტი

ნანული ნინაშვილი 03/160 4 370,69               სამეცნიერო გრანტი

თამაზ ეთერაშვილი 03/161 2 105,56               სამეცნიერო გრანტი

ნატო დარჩია 03/162 1 393,37               სამეცნიერო გრანტი



ნიკოლოზ ინასარიძე 03/163 1 236,90               სამეცნიერო გრანტი

თამაზ გაბისონია 03/164 2 517,47               სამეცნიერო გრანტი

ნუგზარ ღომიძე 03/165 2 138,45               სამეცნიერო გრანტი

ლალი ჭანკვეტაძე 03/166 3 206,35               სამეცნიერო გრანტი

ნანა მეფარიშვილი 03/167 1 717,04               სამეცნიერო გრანტი

ირინე დარჩია 03/168 2 069,70               სამეცნიერო გრანტი

ნინო წერეთელი 03/169 5 193,45               სამეცნიერო გრანტი

კახა მახარაძე 03/170 4 391,50               სამეცნიერო გრანტი

ლელა კვინიკაძე 03/171 2 085,68               სამეცნიერო გრანტი

ჰამლეტ მელაძე 03/174 1 780,35               სამეცნიერო გრანტი

ლია მაჭავარიანი 03/175 3 739,90               სამეცნიერო გრანტი

თინათინ კუჭუხიძე 03/176 773,93                  სამეცნიერო გრანტი

ბიძინა კაპანაძე 03/177 3 318,54               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ჩაგელიშვილი 03/178 2 168,16               სამეცნიერო გრანტი

თამარ ოთხმეზური 03/179 2 119,96               სამეცნიერო გრანტი

თინა ღუდუშაური 03/180 3 699,54               სამეცნიერო გრანტი

ლაშა ბრეგვაძე 03/181 2 056,93               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ჩირაძე 03/182 768,62                  სამეცნიერო გრანტი

ეკატერინე ბერიშვილი 03/183 1 699,57               სამეცნიერო გრანტი

ვაჟა კიკნაძე 03/184 1 245,56               სამეცნიერო გრანტი

მაკა ელბაქიძე 03/185 1 661,78               სამეცნიერო გრანტი

ემზარ ხმალაძე 03/186 1 574,82               სამეცნიერო გრანტი

მერაბ სვანაძე 03/187 5 139,16               სამეცნიერო გრანტი

ბადრი გორგილაძე 03/188 4 663,27               სამეცნიერო გრანტი

თეიმურაზ ლეჟავა 03/189 4 056,79               სამეცნიერო გრანტი

მარინე შავლაყაძე 03/190 3 055,85               სამეცნიერო გრანტი

თამარ მუზაშვილი 03/191 2 183,78               სამეცნიერო გრანტი

ვახტანგ ჭარაია 03/192 2 914,60               სამეცნიერო გრანტი

ნელი დათუკიშვილი 03/193 4 257,39               სამეცნიერო გრანტი

ნანული დორეული 03/194 5 874,74               სამეცნიერო გრანტი

ნანა ხეცურიანი 03/195 2 216,19               სამეცნიერო გრანტი

ნინო კუპატაძე 03/196 3 048,64               სამეცნიერო გრანტი

დალი ოსეფაშვილი 03/197 3 012,73               სამეცნიერო გრანტი



თამაზ ნატრიაშვილი 03/198 1 927,40               სამეცნიერო გრანტი

ლანა შამანაური 03/199 1 927,40               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი თუმანიშვილი 03/200 2 059,50               სამეცნიერო გრანტი

ირინე მოდებაძე 03/201 934,66                  სამეცნიერო გრანტი

თამარ კაჭარავა 03/202 4 301,38               სამეცნიერო გრანტი

ალექსანდრე სხირტლაძე 03/203 1 583,26               სამეცნიერო გრანტი

თამარ ჭელიძე 03/204 3 553,11               სამეცნიერო გრანტი

ანასტასია ზაქარიაძე 03/205 1 021,51               სამეცნიერო გრანტი

ვლადიმერ ღლონტი 03/207 2 967,45               სამეცნიერო გრანტი

როლანდ დუდუჩავა 03/208 1 787,08               სამეცნიერო გრანტი

ნატო დარჩია 03/209 4 839,31               სამეცნიერო გრანტი

მარინე რუხაძე 03/210 3 115,19               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი სანიკიძე 03/211 3 095,45               სამეცნიერო გრანტი

სოფიო კობაური 03/212 1 877,21               სამეცნიერო გრანტი

sofio kasraZe 03/105 75,65                    სამეცნიერო გრანტი

giorgi mamacaSvili 03/108 51,94                    სამეცნიერო გრანტი

Tea gegenava 03/113 2,29                      სამეცნიერო გრანტი

xaTuna Cargazia 03/117 185,49                  სამეცნიერო გრანტი

biZina kapanaZe 03/118 109,99                  სამეცნიერო გრანტი

Tina RuduSauri 03/126 2,53                      სამეცნიერო გრანტი

manana sanaZe 03/127 2,53                      სამეცნიერო გრანტი

giuli alasania 03/129 288,45                  სამეცნიერო გრანტი

lali WankvetaZe 03/131 505,84                  სამეცნიერო გრანტი

viqtor zviadauri 03/134 156,47                  სამეცნიერო გრანტი

lela kvinikaZe 03/135 77,79                    სამეცნიერო გრანტი

levan CxartiSvili 03/137 288,51                  სამეცნიერო გრანტი

nino kirvaliZe 03/139 149,81                  სამეცნიერო გრანტი

omar kurtaniZe 03/140 92,82                    სამეცნიერო გრანტი

Tamar oTxmezuri 03/146 458,28                  სამეცნიერო გრანტი

nino zavradaSvili 03/147 222,71                  სამეცნიერო გრანტი

malxaz Toria 03/21 59,43                    სამეცნიერო გრანტი

ekaterine beriSvili 03/75 367,84                  სამეცნიერო გრანტი

SoTa gogiCaiSvili 04/28 1 077,70               სამეცნიერო გრანტი

ბიძინა კაპანაძე 04/01 483,78                  სამეცნიერო გრანტი

ნათელა ტოკლიკიშვილი 04/02 166,50                  სამეცნიერო გრანტი



ია კუსრაძე 04/05 630,74                  სამეცნიერო გრანტი

ნინო პოპიაშვილი 04/06 291,25                  სამეცნიერო გრანტი

ნანა ბარბაქაძე 04/07 1 367,47               სამეცნიერო გრანტი

თამარი საქუაშვილი 04/09 1 304,61               სამეცნიერო გრანტი

მაია ბენიძე 04/10 1 304,61               სამეცნიერო გრანტი

ნინო ქოქიაშვილი 04/12 1 046,59               სამეცნიერო გრანტი

მარინა კუნჭულია 04/13 423,40                  სამეცნიერო გრანტი

თინათინ ბუკია 04/15 190,10                  სამეცნიერო გრანტი

ნათია ქარუმიძე 04/16 476,36                  სამეცნიერო გრანტი

ანა ცხვედიანი 04/18 121,57                  სამეცნიერო გრანტი

დარეჯან ბოლქვაძე 04/19 487,25                  სამეცნიერო გრანტი

თეა წითლანაძე 04/22 412,76                  სამეცნიერო გრანტი

ალექსანდრე სხირტლაძე 04/23 237,08                  სამეცნიერო გრანტი

მალხაზ გეთია 04/24 347,79                  სამეცნიერო გრანტი

ხათუნა მაკალათია 04/25 235,40                  სამეცნიერო გრანტი

მალხაზ თორია 04/26 345,58                  სამეცნიერო გრანტი

თეონა დვალიძე 04/27 173,36                  სამეცნიერო გრანტი

ხატია ცირგაია 04/28 1 304,61               სამეცნიერო გრანტი

ხათუნა ფარქოსაძე 04/29 716,95                  სამეცნიერო გრანტი

ნინო ჩხეიძე 04/30 142,53                  სამეცნიერო გრანტი

მარიამ ბეციაშვილი 04/33 1 418,10               სამეცნიერო გრანტი

თეიმურაზ მაჭარაშვილი 09/01 3 407,00               სამეცნიერო გრანტი

მარინა დევიზე 09/02 3 396,00               სამეცნიერო გრანტი

მარინა გახუტიშვილი 09/03 3 707,00               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ჯაიანი 09/04 3 300,00               სამეცნიერო გრანტი

მარინა ფირცხალავა 09/05 1 227,00               სამეცნიერო გრანტი

რამაზ ხომერიკი 09/08 10 337,93             სამეცნიერო გრანტი

გიორგი მილოშევიჩი 09/08 7 422,10               სამეცნიერო გრანტი

როლანდ იომანაძე 09/09 1 658,36               სამეცნიერო გრანტი

ტატიანა კისელიოვი 09/09 4 358,50               სამეცნიერო გრანტი

დავით გაბელაია 09/09 1 530,79               სამეცნიერო გრანტი

რევაზ გრიგოლია 09/09 5 910,56               სამეცნიერო გრანტი

რამაზ ლიპარტელიანი 09/09 5 145,16               სამეცნიერო გრანტი

მალაქი ფირცხალავა 09/10 3 251,85               სამეცნიერო გრანტი

ბორის ვიშნეპოლსკი 09/10 3 251,85               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი გოგოლაძე 09/10 7 587,65               სამეცნიერო გრანტი

მაია გრიგოლავა 09/10 3 251,85               სამეცნიერო გრანტი



ზარა ბაღდასარიანი 09/25 13 610,30             სამეცნიერო გრანტი

გიორგი კუხალაშვილი 09/26 2 371,09               სამეცნიერო გრანტი

მალხაზ ჯაბუა 09/27 12 660,75             სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ქავთარაზე 12/01 7 000,00               სამეცნიერო გრანტი

ნინო კვირიკასვილი 12/02 3 950,00               სამეცნიერო გრანტი

თეა გოგიბერიძე 12/03 5 910,00               სამეცნიერო გრანტი

მეგი გიუტაშვილი 12/04 7 770,00               სამეცნიერო გრანტი

ხათუნა ბარბაქაძე 12/05 5 000,00               სამეცნიერო გრანტი

ელიზავეტა ცხაკაია 12/06 5 060,00               სამეცნიერო გრანტი

მალხაზ გეთია 12/07 4 725,00               სამეცნიერო გრანტი

მარიამ ქსოვრელი 12/08 5 700,00               სამეცნიერო გრანტი

ლალი ყრუაშვილი 12/09 5 600,00               სამეცნიერო გრანტი

ნინო ფოჩხიძე 12/10 5 600,00               სამეცნიერო გრანტი

გელა ბესელია 12/11 7 100,00               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ყუფარაძე 12/12 6 758,00               სამეცნიერო გრანტი

ნათია ბუთხუზი 12/13 5 200,00               სამეცნიერო გრანტი

ბაკურ გულუა 12/14 7 400,00               სამეცნიერო გრანტი

ალექსანდრე ბოშიშვილი 12/15 6 300,00               სამეცნიერო გრანტი

მიხეილ თუთბერიზე 12/16 5 250,00               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ღამბაშიძე 12/17 6 200,00               სამეცნიერო გრანტი

ნატალია დაჩანიძე 12/18 4 000,00               სამეცნიერო გრანტი

ნათია ნაცვლიშვილი 12/19 6 509,47               სამეცნიერო გრანტი

მიხეილ ჩიხრაძე 12/20 4 800,00               სამეცნიერო გრანტი

ბაგრატ გოდიბაძე 12/21 6 400,00               სამეცნიერო გრანტი

ზვიად გაჩეჩილაძე 12/22 6 500,00               სამეცნიერო გრანტი

ლელა გიგლემიანი 12/23 5 250,00               სამეცნიერო გრანტი

თამარ გიორგაძე 12/24 6 000,00               სამეცნიერო გრანტი

შალვა ზვიადაძე 12/25 4 450,00               სამეცნიერო გრანტი

ნინო კვიწინაძე 12/26 6 920,00               სამეცნიერო გრანტი

ზეზვა ასანიძე 12/27 4 700,00               სამეცნიერო გრანტი

ირაკლი ჩხაიძე 12/28 5 500,00               სამეცნიერო გრანტი

ივანე წერეთელი 12/29 7 000,00               სამეცნიერო გრანტი

ლაშა მსხილაძე 12/30 4 800,00               სამეცნიერო გრანტი

ნინო ჩხეიძე 12/31 7 000,00               სამეცნიერო გრანტი

დიმიტრი ჩიხლაძე 12/32 8 000,00               სამეცნიერო გრანტი

ზურაბ ქუჩუკაშვილი 12/33 7 500,00               სამეცნიერო გრანტი

ლილი ნადარაია 12/34 9 600,00               სამეცნიერო გრანტი



დავით ხუციშვილი 12/35 7 500,00               სამეცნიერო გრანტი

აპოლონ თაბუაშვილი 12/36 8 500,00               სამეცნიერო გრანტი

რომან ლოლუა 12/37 5 878,00               სამეცნიერო გრანტი

მარინე შავლაყაძე 12/38 5 700,00               სამეცნიერო გრანტი

მარინა ნაგერვაძე 12/39 6 900,00               სამეცნიერო გრანტი

ბექა კობახიძე 12/40 3 600,00               სამეცნიერო გრანტი

ანა ჭელიძე 12/41 5 650,00               სამეცნიერო გრანტი

დავით თუთბერიძე 12/42 4 200,00               სამეცნიერო გრანტი

დავით ქობულაძე 12/43 4 900,00               სამეცნიერო გრანტი

ნათია ფიფია 12/44 7 220,00               სამეცნიერო გრანტი

მარიამ ციცაგი 12/45 5 200,00               სამეცნიერო გრანტი

მიხეილ გაგოშიძე 12/46 4 900,00               სამეცნიერო გრანტი

ლატავრა ჯავახიშვილი 12/47 6 500,00               სამეცნიერო გრანტი

რუსლან ბარამიძე 12/48 9 173,00               სამეცნიერო გრანტი

ზვიად ტიგინაშვილი 12/49 9 000,00               სამეცნიერო გრანტი

ნატო სონღულასვილი 12/50 5 500,00               სამეცნიერო გრანტი

ლაშა ასანიძე 12/51 5 400,00               სამეცნიერო გრანტი

ეთერ ედისერაშვილი 12/52 6 000,00               სამეცნიერო გრანტი

ნინო ბადალაშვილი 12/53 6 340,00               სამეცნიერო გრანტი

ნათია ქარუმაძე 12/54 4 500,00               სამეცნიერო გრანტი

ნათია გავარდაშვილი 12/55 5 375,00               სამეცნიერო გრანტი

ლია გვენცაძე 12/56 5 600,00               სამეცნიერო გრანტი

ლევან ტიელიძე 12/57 4 650,00               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ომსარაშვილი 12/58 4 820,00               სამეცნიერო გრანტი

ჟანეტა შუბითიძე 12/59 4 100,00               სამეცნიერო გრანტი

სოფია შენგელია 12/60 5 600,00               სამეცნიერო გრანტი

ნათია მიროტაძე 12/61 7 000,00               სამეცნიერო გრანტი

გია ავალიშვილი 12/62 7 300,00               სამეცნიერო გრანტი

ბადრი გეჩბაია 12/63 7 450,00               სამეცნიერო გრანტი

თამარ შავგულიძე 12/64 6 000,00               სამეცნიერო გრანტი

თამარ ხარძიანი 12/65 4 592,89               სამეცნიერო გრანტი

რომან მაისურაძე 12/66 6 043,87               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ბურკაძე 12/67 4 400,00               სამეცნიერო გრანტი

ელენე ბაბაკიშვილი 12/68 5 150,00               სამეცნიერო გრანტი

პეტრე ბაბილუა 12/69 5 250,00               სამეცნიერო გრანტი

მარინა ჩხიტუნიძე 12/70 5 800,00               სამეცნიერო გრანტი

თამარ ხაჩიძე 12/71 5 650,00               სამეცნიერო გრანტი



ნათია ქარქაშაძე 12/72 5 880,00               სამეცნიერო გრანტი

ივეტა მეგრელიშვილი 12/73 7 000,00               სამეცნიერო გრანტი

მამუკა ბენაშვილი 12/74 6 500,00               სამეცნიერო გრანტი

ნინო გზირიშვილი 12/75 5 661,00               სამეცნიერო გრანტი

მარიამ ტაბატაძე 12/76 6 700,00               სამეცნიერო გრანტი

ფრიდონ ალშიბაია 14/01 15 000,00             სამეცნიერო გრანტი

თინათინ ბუთხუზი 14/03 11 000,00             სამეცნიერო გრანტი

ქეთევან გურჩიანი 24/01 10 710,00             სამეცნიერო გრანტი

ეკატერინე პესეცკაია 24/03 18 000,00             სამეცნიერო გრანტი

დავით კაპანაძე 24/04 18 000,00             სამეცნიერო გრანტი

შალვა ბარჯაზე 24/06 3 982,75               სამეცნიერო გრანტი

ნინო ჯორჯაძე 24/07 17 804,38             სამეცნიერო გრანტი

ნანა ჟორჟოლიანი 24/08 6 259,42               სამეცნიერო გრანტი

ლაშა მსხილაძე 24/09 8 910,00               სამეცნიერო გრანტი

ანა ცხვედიანი 24/10 9 441,00               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ქავთარაძე 24/12 17 998,95             სამეცნიერო გრანტი

ზურაბ ყუშიტაშვილი 24/13 11 700,00             სამეცნიერო გრანტი

ირაკლი ჯანაშია 24/14 12 412,76             სამეცნიერო გრანტი

მაკა მალანია 24/15 15 104,68             სამეცნიერო გრანტი

კონსტანტინე ფიცხელაური 24/16 9 492,08               სამეცნიერო გრანტი

დიმიტრი მაჭარაძე 24/17 9 153,00               სამეცნიერო გრანტი

მარიამ ბეციაშვილი 24/19 17 763,30             სამეცნიერო გრანტი

ალექსანდრე წულაძე 24/20 13 747,50             სამეცნიერო გრანტი

ია ფიფია 24/21 17 475,69             სამეცნიერო გრანტი

ნინო პოპიაშვილი 24/22 3 997,94               სამეცნიერო გრანტი

ლაშა ასანიძე 24/25 13 381,20             სამეცნიერო გრანტი

ბესარიონ ლასარეიშვილი 24/27 8 207,65               სამეცნიერო გრანტი

მარიამ გამყრელიძე 24/28 11 858,76             სამეცნიერო გრანტი

ნინა კულიკოვა 24/29 10 528,61             სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ხითარიშვილი 24/30 4 950,00               სამეცნიერო გრანტი

ჯუანშერ ჯეჯელავა 24/32 17 616,20             სამეცნიერო გრანტი

ირინე პაპუაშვილი 24/34 15 361,20             სამეცნიერო გრანტი

ზურაბ კეპულაძე 24/37 17 478,45             სამეცნიერო გრანტი

მიხეილ ასათიანი 24/38 17 406,00             სამეცნიერო გრანტი

ნინო გზირიშვილი 24/39 11 682,18             სამეცნიერო გრანტი

გიორგი აროშვილი 24/41 3 618,00               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ჭეიშვილი 24/42 3 157,67               სამეცნიერო გრანტი



გიორგი ონიანი 24/43 6 570,00               სამეცნიერო გრანტი

მანუჩარ გვარამია 24/46 18 000,00             სამეცნიერო გრანტი

ანა გულბანი 24/48 2 470,41               სამეცნიერო გრანტი

ხათუნა ბურკაძე 24/49 4 608,00               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ბაბუაძე 24/50 12 127,50             სამეცნიერო გრანტი

ნინო სოზაშვილი 24/51 11 801,70             სამეცნიერო გრანტი

მაკა ქამუშაძე 24/52 6 062,24               სამეცნიერო გრანტი

ედიშერ მაღალაშვილი 24/53 6 622,62               სამეცნიერო გრანტი

ლევან ურიდია 24/55 7 782,41               სამეცნიერო გრანტი

ნანა ქავთარაძე 44/56 17 381,70             სამეცნიერო გრანტი

თამარ ქოქაშვილი 44/57 6 942,92               სამეცნიერო გრანტი

ნიკო ცუცქირიძე 44/58 15 586,08             სამეცნიერო გრანტი

მარინა კუნჭულია 44/59 6 916,93               სამეცნიერო გრანტი

მაია როინიშვილი 44/60 9 447,30               სამეცნიერო გრანტი

მირიან ტაბიძე 25/07 9 666,67               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ხაზარაძე 29/05 10 611,23             სამეცნიერო გრანტი

მიხეილ რუხაია 52/01 9 750,00               სამეცნიერო გრანტი

ივანე აბიათარი 52/02 8 700,00               სამეცნიერო გრანტი

ეკატერინე ბაკურაძე 52/03 9 600,00               სამეცნიერო გრანტი

ვლადიმერ მიქელაშვილი 52/04 10 500,00             სამეცნიერო გრანტი

ლევან ურიდია 52/05 7 000,00               სამეცნიერო გრანტი

იმედა რუბაშვილი 52/06 9 320,00               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი მამაცაშვილი 52/07 6 700,00               სამეცნიერო გრანტი

რატი აბულაძე 52/08 7 820,00               სამეცნიერო გრანტი

თამარ ჩოკორაია 52/09 9 920,00               სამეცნიერო გრანტი

ნინო ჭრიკიშვილი 52/10 10 000,00             სამეცნიერო გრანტი

გიორგი სოხაძე 52/11 6 300,00               სამეცნიერო გრანტი

ზვიადი არხოშაშვილი 52/12 6 950,00               სამეცნიერო გრანტი

ივანე კაპანაძე 52/13 9 680,00               სამეცნიერო გრანტი

დავით მიქავა 52/14 5 340,00               სამეცნიერო გრანტი

ივანე პეტოევი 52/15 9 750,00               სამეცნიერო გრანტი

აპოლონ თაბუაშვილი 52/16 7 350,00               სამეცნიერო გრანტი

ჯარჯი ხმალაძე 52/17 6 000,00               სამეცნიერო გრანტი

ნათია შენგელია 52/18 5 200,00               სამეცნიერო გრანტი

ლაშა სუხიშვილი 52/19 8 370,00               სამეცნიერო გრანტი

პაატა ნიკოლეიშვილი 52/20 9 900,00               სამეცნიერო გრანტი

დავით ბეროშვილი 52/21 5 400,00               სამეცნიერო გრანტი



ალექსანდრე ბოშიშვილი 52/22 6 750,00               სამეცნიერო გრანტი

ხათუნა ფარქოსაძე 52/23 7 900,00               სამეცნიერო გრანტი

ნატო სონღულაშვილი 52/24 7 000,00               სამეცნიერო გრანტი

ლელა მირცხულავა 52/25 7 450,00               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ქავთარაძე 52/26 8 720,00               სამეცნიერო გრანტი

ნანა კუნელაური 52/27 8 000,00               სამეცნიერო გრანტი

ალექსანდრე ლომაძე 52/28 6 000,00               სამეცნიერო გრანტი

მარიამ ტაბატაძე 52/29 8 500,00               სამეცნიერო გრანტი

მიხეილ ჩიხრაძე 52/30 9 900,00               სამეცნიერო გრანტი

ნათია გავარდაშვილი 52/31 8 980,00               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი გორელიშვილი 52/32 8 510,00               სამეცნიერო გრანტი

ზვიად გაჩეჩილაძე 52/33 7 600,00               სამეცნიერო გრანტი

თამაზ გოგოლაძე 52/34 6 350,00               სამეცნიერო გრანტი

ეკატერინე მიქაუტაძე 52/35 9 800,00               სამეცნიერო გრანტი

შალვა ზვიადაძე 52/36 9 750,00               სამეცნიერო გრანტი

პეტრე ბაბილუა 52/37 6 850,00               სამეცნიერო გრანტი

ლაშა მსხილაძე 52/38 10 200,00             სამეცნიერო გრანტი

სოფიო მდივანი 52/39 6 900,00               სამეცნიერო გრანტი

თორნიკე დიასამიძე 52/40 6 900,00               სამეცნიერო გრანტი

ირაკლი გუნია 52/41 8 100,00               სამეცნიერო გრანტი

ვლადიმერი ნაფეტვარიძე 52/42 6 020,00               სამეცნიერო გრანტი

ნინო გოდერძიშვილი 52/43 6 080,00               სამეცნიერო გრანტი

მარინა ლაზარიაშვილი 52/44 5 640,00               სამეცნიერო გრანტი

ქეთევან თამაზაშვილი 52/45 4 600,00               სამეცნიერო გრანტი

მედეა ცაავა 52/46 6 800,00               სამეცნიერო გრანტი

ნათია ბუთხუზი 52/47 9 050,00               სამეცნიერო გრანტი

ბაკური გულუა 52/48 6 000,00               სამეცნიერო გრანტი

მაია შუხოშვილი 52/49 6 500,00               სამეცნიერო გრანტი

ბესიკ ჩიქვინიძე 52/50 9 550,00               სამეცნიერო გრანტი

სოფიო მატარაძე 52/51 7 700,00               სამეცნიერო გრანტი

თამარ მუზაშვილი 52/52 9 800,00               სამეცნიერო გრანტი

ნატო კოტარია 52/53 9 250,00               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი ტეფნაძე 52/54 6 800,00               სამეცნიერო გრანტი

ნინო ჩხეიძე 52/55 8 000,00               სამეცნიერო გრანტი

მანონი კურტანიძე 52/56 8 400,00               სამეცნიერო გრანტი

ნინო ხარშილაძე 52/57 5 700,00               სამეცნიერო გრანტი

ზურაბი თარგამაძე 52/58 5 500,00               სამეცნიერო გრანტი



ნატალია დაჩანიძე 52/59 7 500,00               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი რთველაძე 52/60 4 600,00               სამეცნიერო გრანტი

თეა მუმლაძე 52/61 7 700,00               სამეცნიერო გრანტი

სოფია ბერაძე 52/62 5 820,00               სამეცნიერო გრანტი

ალექსანდრე კოჭლაშვილი 52/63 6 300,00               სამეცნიერო გრანტი

სოფიო კუპრაძე 52/64 7 400,00               სამეცნიერო გრანტი

ზვიად თურმანიძე 52/65 6 100,00               სამეცნიერო გრანტი

ზურაბ სამხარაძე 52/66 4 900,00               სამეცნიერო გრანტი

გიორგი გრატიაშვილი 52/67 6 550,00               სამეცნიერო გრანტი

ანა დოლიძე 52/68 6 600,00               სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 09/19 26 953,92             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 10/19 75 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11/06 44 760,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11/20 15 749,23             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11/27 38 200,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 13/09 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 25/17 29 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 30/03 75 150,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 30/31 77 400,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 30/37 88 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 30/38 44 098,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/01 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/20 49 071,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/30 48 740,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/49 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/50 46 666,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/56 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/57 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/61 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/76 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/77 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/81 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/85 49 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/87 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი



სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 31/89 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 41/19 338 142,00           სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 41/20 73 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ-13/05 51 100,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ-13/07 49 867,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ-13/12 45 850,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ-13/19 49 900,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ-13/20 55 154,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
06/01 49 840,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
09/13 52 306,10             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
09/14 28 772,70             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
09/15 28 260,43             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
09/16 31 271,68             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
09/17 55 090,20             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
09/17 29 390,69             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
09/19 35 116,56             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
09/23 26 881,92             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
10/01 75 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
10/04 70 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
10/10 47 150,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
10/16 70 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
10/17 42 500,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
10/18 59 777,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
10/23 60 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/03 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/07 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/14 4 680,00               სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/24 42 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/26 42 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/29 49 900,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/30 45 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/31 44 666,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/33 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/34 29 300,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
13/03 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
13/05 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
13/06 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
13/08 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
17/01 80 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
25/01 8 891,21               სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
25/02 18 661,34             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
25/03 19 988,99             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
25/04 22 366,67             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
25/15 29 333,33             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
25/19 10 954,25             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
25/22 16 537,21             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
25/24 23 900,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
25/26 16 076,24             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
25/27 19 406,67             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
25/30 7 085,00               სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
29/01 27 270,38             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/02 99 934,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/05 90 684,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/06 91 818,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/07 65 911,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/09 51 189,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/10 99 981,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/12 82 636,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/13 83 371,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/14 71 802,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/15 86 795,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/16 68 539,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/19 100 000,00           სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/20 99 332,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/23 72 720,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/24 67 965,00             სამეცნიერო გრანტი



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/28 90 165,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/29 65 670,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
30/32 99 938,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/02 49 222,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/03 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/07 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/08 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/09 36 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/10 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/11 49 905,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/12 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/14 49 180,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/15 46 250,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/18 41 777,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/23 36 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/26 27 835,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/27 47 178,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/28 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/29 48 555,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/31 49 822,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/32 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/34 46 888,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/37 48 611,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/38 48 111,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/39 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/41 43 333,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/44 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/45 49 999,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/47 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/48 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/52 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/53 49 844,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/54 48 888,00             სამეცნიერო გრანტი



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/55 49 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/59 21 830,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/60 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/64 49 334,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/67 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/68 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/70 8 200,00               სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/75 27 660,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/80 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/90 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/91 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/93 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
41/06 201 834,90           სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
41/10 180 717,00           სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
41/11 11 550,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
41/12 63 868,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
41/14 10 200,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
41/17 32 570,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
57/02 49 759,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
57/03 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/06 48 556,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/09 35 450,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/10 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/11 52 222,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/14 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/15 49 888,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/16 44 444,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/18 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/21 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/22 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ-13/23 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
10/12 65 250,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
10/15 27 250,00             სამეცნიერო გრანტი



სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
11/16 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
11/17 49 940,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
25/16 10 095,60             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
25/25 29 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
30/25 88 200,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
31/71 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
31/84 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია
11/25 42 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია
25/18 25 459,92             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 09/16 28 687,26             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 09/23 5 804,21               სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 10/03 47 600,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 10/06 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 10/09 70 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 10/13 33 450,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 10/15 22 750,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 11/10 40 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 11/12 42 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 11/13 49 240,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 11/22 38 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 13/01 40 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 25/21 29 632,70             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 30/01 68 600,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 30/17 99 519,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 30/21 86 800,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 30/22 97 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 30/26 93 100,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 30/27 98 420,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 30/30 90 500,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/24 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/25 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი



სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/42 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/65 49 560,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/66 49 455,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/70 41 800,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/72 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 31/74 46 500,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 41/02 560 978,00           სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 41/03 152 618,00           სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 41/04 14 400,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 41/05 145 100,00           სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 41/09 34 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი დ-13/03 48 180,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
09/22 29 443,92             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
10/21 51 134,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
11/32 48 200,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
29/02 27 525,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
41/18 120 600,00           სამეცნიერო გრანტი

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
დ-13/17 56 750,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის 

ინსტიტუტი
31/59 28 170,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 11/23 42 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 31/78 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 31/82 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 41/08 27 236,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი დ-13/02 48 800,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
10/22 55 240,50             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
17/02 41 500,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/33 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/69 48 985,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/73 49 654,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
41/16 430 000,00           სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
57/05 52 690,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
57/06 47 190,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
09/13 29 239,91             სამეცნიერო გრანტი



სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
11/04 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
11/14 37 320,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
13/10 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
25/31 15 766,67             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
30/37 12 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
31/04 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
31/16 49 940,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
31/17 49 900,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
31/40 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
დ-13/04 49 640,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
09/18 34 151,66             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
09/20 31 421,70             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
09/21 29 581,16             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
10/05 75 000,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
11/35 21 015,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
25/28 18 248,33             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
25/29 21 300,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
30/11 100 000,00           სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
30/35 66 950,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
31/35 49 900,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
31/46 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
31/62 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
31/75 22 165,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
31/79 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
31/88 49 994,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
31/94 49 500,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი
41/13 21 000,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს ქალთა და ბავშვთა 

დაცვის კავშირი
29/03 30 000,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს ქალთა და ბავშვთა 

დაცვის კავშირი
დ-13/08 49 900,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და 

მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
11/21 36 012,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი
30/36 98 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი
31/36 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი



სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტი
41/07 295 039,00           სამეცნიერო გრანტი

მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემიის 

საქართველოს განყოფილება
11/02 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 10/08 40 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 10/11 75 750,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 11/19 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 11/20 28 525,47             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 25/05 29 701,99             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 30/08 95 359,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 31/22 49 500,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 31/63 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 35/05 29 996,11             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 41/15 177 427,00           სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 57/01 44 444,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ თბილწყალგეო 11/01 41 800,00             სამეცნიერო გრანტი

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი
25/11 28 233,33             სამეცნიერო გრანტი

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი
31/21 49 178,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართ. უნივერსიტეტი
13/02 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 10/25 43 250,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 11/05 49 905,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 11/15 43 650,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 15/01 4 520,16               სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 31/19 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 31/58 49 600,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 35/06 29 651,13             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი 25/14 29 894,31             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ პარტნიორები ჯანმრთელობისთვის 09/06 4 339,43               სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ პარტნიორები ჯანმრთელობისთვის 11/32 1 800,00               სამეცნიერო გრანტი

სსიპ გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიის და ვირუს. ინსტიტუტი
09/12 4 669,62               სამეცნიერო გრანტი

ააიპ ალერგიისა და იმუნოლოგიის კვლევის 

ცენტრი
11/08 24 985,46             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლოს 

ექსპ. ერ. ბიურო
10/14 75 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლოს 

ექსპ. ერ. ბიურო
11/09 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლოს 

ექსპ. ერ. ბიურო
11/28 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი



სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლოს 

ექსპ. ერ. ბიურო
30/34 99 885,00             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ თელავის ი.გოგებაშვილის სახ. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11/11 49 120,00             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ თელავის ი.გოგებაშვილის სახ. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
31/86 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ თელავის ი.გოგებაშვილის სახ. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
35/04 21 450,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ სოხუმის უნივერსიტეტი 11/18 31 000,00             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ საქართველოს ძილის კვლევისა და 

ძილის მედიცინის კავშირი
13/04 49 950,00             სამეცნიერო გრანტი

 ა(ა)იპ ახალგაზრდა მეცნიერთა ცენტრი 

(კავშირი) ”იზოტოპები”
10/07 80 000,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ თბილისის მათემატიკურ მეცნიერებათა 

ცენტრი
13/07 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ჩერქეზულ (ადიღეური) კულტურის 

ცენტრი
25/10 17 129,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ჩერქეზულ (ადიღეური) კულტურის 

ცენტრი
35/01 22 774,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა 

თამარ მეფის სახ. სასწავლო უნივერსიტეტი
17/03 88 700,00             სამეცნიერო გრანტი

a(a)ip CCU 15/03 5 036,76               სამეცნიერო გრანტი

a(a)ip CCU დ-13/01 50 900,00             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ საქართველო-ჯანსაღი სიცოცხლე 09/22 9 182,12               სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ქ.ბათუმის #5 სკოლა 19/01 200,00                  სამეცნიერო გრანტი

სსიპ თბილისის #199 სკოლა 19/02 240,00                  სამეცნიერო გრანტი

სსიპ თბილისის #199 სკოლა 19/03 240,00                  სამეცნიერო გრანტი

სსიპ თბილისის #199 სკოლა 19/04 240,00                  სამეცნიერო გრანტი

სსიპ თბილისის #199 სკოლა 19/06 240,00                  სამეცნიერო გრანტი

სსიპ თბილისის #199 სკოლა 59/06 5 760,00               სამეცნიერო გრანტი

სსიპ თბილისის #199 სკოლა 59/07 5 760,00               სამეცნიერო გრანტი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ახალსოფლის საჯარო სკოლა
19/07 214,00                  სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ქ. თბილისის #198 საჯარო სკოლა 19/09 240,00                  სამეცნიერო გრანტი

სსიპ 61-ე საჯარო სკოლა 19/08 240,00                  სამეცნიერო გრანტი

სსიპ 61-ე საჯარო სკოლა 59/03 5 760,00               სამეცნიერო გრანტი

სსიპ თბილისის #42 საშუალო სკოლა 19/10 240,00                  სამეცნიერო გრანტი

სსიპ #98 საჯარო სკოლა 19/12 240,00                  სამეცნიერო გრანტი

სსიპ ქ.ბათუმის მე-2 საჯარო სკოლა 19/05 201,00                  სამეცნიერო გრანტი

ააიპ გიორგი ახვლედიანის სახ. 

ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება
დ-13/13 49 900,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ 133-ე საჯარო სკოლა 19/11 237,00                  სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ სოციალური პედიატრიის დაცვის 

ფონდი
29/04 30 000,00             სამეცნიერო გრანტი

საქართველოს ტელემედიცინის კავშირი 31/05 49 890,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ მეცნიერება და ენერგეტიკა 31/06 48 950,00             სამეცნიერო გრანტი



ა(ა)იპ მდგრადი განვითარების, რესურსული 

ბაზის და სტრატეგიული კვლევების კავკასიის 

ფონდი
31/13 49 789,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ დრო და მემკვიდრეობა 31/43 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს სამაცივრო და 

კრიოგენული ტექნიკის და ჰაერის 

კონდიცირების ინჟინერთა ასოციაცია
31/26 2 665,00               სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ მოზრდილთა და ბავშვთა უროლოგიის 

კლინიკური და სამეცნიერო განვითარების 

ფონდი
30/18 42 440,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ მოზრდილთა და ბავშვთა უროლოგიის 

კლინიკური და სამეცნიერო განვითარების 

ფონდი
31/51 50 000,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ დიმიტრი უზნაძის სახ. საქართველოს 

ფსიქოლოგთა ეროვნული ასოციაცია
25/06 12 930,00             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი
31/83 35 420,00             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ სამედიცინო ეკოლოგიის ასოციაცია ”სეა” 25/08 25 466,67             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ საქ. სამეცნიერო-საგანმ. კომპიუტერული 

ქსელების ასოციაცია გრენა
30/16 31 000,00             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაცია 25/09 14 334,80             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ კომპარატივისტული ლიტერატურის 

ქართული ასოციაცია
31/92 48 105,00             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ საქართველოს ბიზანტიოლოგთა 

ეროვნული კავშირი
25/12 10 633,33             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი 25/13 28 966,67             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ საქართველოს პედიატრ-ჰემატოლოგთა და 

ონკო-ჰემატოლოგთა კავშირი
30/33 87 500,00             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 35/02 24 663,04             სამეცნიერო გრანტი

სსიპ საქ. თეატრის, მუსიკის, კინოს და 

ქორ.სახელმწიფო მუზეუმი
25/23 14 390,57             სამეცნიერო გრანტი

ქ. თბილისის #24 საჯარო სკოლა 59/01 5 760,00               სამეცნიერო გრანტი

ქ. თბილისის #100 საჯარო სკოლა 59/02 5 760,00               სამეცნიერო გრანტი

ქ. თბილისის #155 საჯარო სკოლა 59/04 5 760,00               სამეცნიერო გრანტი

ქ. თბილისის #128 საჯარო სკოლა 59/05 5 760,00               სამეცნიერო გრანტი

ქ. თბილისის #123 საჯარო სკოლა 59/08 5 760,00               სამეცნიერო გრანტი

ქ. თბილისის #63 საჯარო სკოლა 59/09 5 850,00               სამეცნიერო გრანტი

ქ. თბილისის #11 საჯარო სკოლა 59/10 5 713,00               სამეცნიერო გრანტი

ქ. თბილისის #141 საჯარო სკოლა 59/11 5 693,00               სამეცნიერო გრანტი

ჟიული შარტავას სახ. ქ.რუსთავის #4 საჯარო 

სკოლა
59/12 5 760,00               სამეცნიერო გრანტი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სსიპ ზურაბ 

ბეგიაშვილის სახ. სოფელ კუმისის საჯარო 

სკოლა
59/13 5 760,00               სამეცნიერო გრანტი

ქ. თბილისის #69 საჯარო სკოლა 59/14 5 800,00               სამეცნიერო გრანტი

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულის 

საჯარო სკოლა
59/15 5 790,00               სამეცნიერო გრანტი

ქ. თბილისის #64 საჯარო სკოლა 59/16 873,71                  სამეცნიერო გრანტი

თენგიზ ურუშაძე 59/16 729,00                  სამეცნიერო გრანტი

არჩილ ძირკვაძე 59/16 729,00                  სამეცნიერო გრანტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

წერეთლის საჯარო სკოლა
59/16 489,96                  სამეცნიერო გრანტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალი 

დიოკნისის საჯარო სკოლა
59/16 489,97                  სამეცნიერო გრანტი



მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ციხისძირის საჯარო სკოლა
59/16 894,21                  სამეცნიერო გრანტი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეგვის 

საჯარო სკოლა
59/16 762,21                  სამეცნიერო გრანტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ქ.მარნეულის 

#8 საჯარო სკოლა
59/16 489,97                  სამეცნიერო გრანტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ქ.მარნეულის 

#3 საჯარო სკოლა
59/16 379,97                  სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ ინჟინრული აზრი 41/01 14 720,00             სამეცნიერო გრანტი

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი 57/04 42 230,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ კავკასიისა და აღმოსავლეთის კვლევის 

ცენტრი
57/06 2 500,00               სამეცნიერო გრანტი

ააიპ ქართველოლოგიური სკოლის ფონდი 35/03 26 819,95             სამეცნიერო გრანტი

ააიპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური 

ბაღი
30/04 98 200,00             სამეცნიერო გრანტი

აა()იპ თავისუფალი უნივერსიტეტის 

გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების 

ცენტრი
17/04 56 720,00             სამეცნიერო გრანტი

ა(ა)იპ საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახ. 

გეოგრაფიული საზოგადოება
17/05 76 000,00             სამეცნიერო გრანტი


