
N პროექტის შიფრი პროექტის სათაური საბოლოო ქულა

1 CF/14/12-812/15
აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადებიდან 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია «საინფრომაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები. მოდელირება. მართვა»
35.50

2 CF/78/13-813/15 თანამედროვე დიაგნოსტიკური მიდგომები პრაქტიკულ პათოლოგიურ ანატომიაში 34.83

3 CF/15/15-815/15 ენა და ტერიტორია 2 34.67

4 CF/62/13-813/15
ინსულტის მსოფლიო ორგანიზაციის მე-6 რეგიონული კონფერენცია "თბილისი 2015: ინსულტის პრევენცია. 

დიაგნოსტიკა და მკურნალობა"
34.33

5 CF/33/11-811/15
რეგიონალური საგანმანათლებლო ქსელის მესამე სკოლა და კონფერენცია: მაღალი ენერგიების თეორიული 

ფიზიკის რჩეული საკითხები
33.67

6 CF/89/16-816/15 პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების მუზეუმების პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები 33.58

7 CF/72/11-811/15 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები" 32.33

8 CF/36/14-814/15 გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება 32.25

9 CF/53/13-813/15
სიმპოზიუმი "პალიატიური მზრუნველობის ჯანდაცვითი და საუნივერსიტეტო მდგენელების - სამედიცინო 

მომსახურების. განათლებისა და კვლევის - ინტეგრაციისათვის"
32.2

10 CF/28/11-811/15 კავკასიის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი პოლიმერებსა და მოწინავე მასალებში 31.83

11 CF/77/15-815/15 ენისა და მეტყველების თერაპიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში 31.58

12 CF/55/16-816/15 აზერბაიჯანში მცხოვრები ავტოქტონი ქართველები: ისტორია და პერსპექტივები 31.50

13 CF/59/13-813/15 ჯანმრთელობა და ეკოლოგია 31.42

14 CF/37/11-811/15 ფიზიკა სტანდარტული მოდელის მიღმა (მიძღვნილი თსუ მეფი-ის 35 წლისთავისადმი) 31.33

15 CF/22/14-814/15
დასავლეთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ენდემური და 

ინტროდუცირებული მცენარეები
31.33

16 CF/90/11-811/15 შერჩეული ციური სხეულების ფოტომეტრია 31.25

17 CF/86/17-817/15 საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია "ფოტოგრაფია კავკასიაში" 31.08

18 CF/68/13-813/15 სამედიცინო გენეტიკის და ეპიგენეტიკის საერთაშორისო კონფრენცია 30.92

19 CF/67/11-811/15
26-ე საერთაშორისო ვორკშოპი ოპერატორების თეორიაში და გამოყენებებში (IWOTA) და სატელიტური 

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI კონფერენცია
30.75

20 CF/54/16-816/15 ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები 30.58

21 CF/64/11-811/15 გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის აქტუალური პრობლემები 30.42

22 CF/18/11-811/15 ფიზიკა დიდი ადრონული კოლაიდერის ერაში 30.33

23 CF/16/14-814/15 სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესი აგრარულ სექტორში და საინჟინრო კადრების მომზადების პრიორიტეტები 30.17

24 CF/80/11-811/15 მთიანი რეგიონები და მდგრადი განვითარება 30.08

25 CF/9/11-811/15 შვედურ-ქართული კონფერენცია ანალიზსა და დინამიკურ სისტემებში 29.92

26 CF/27/11-811/15 ახალი გამოწვევები თანამედროვე ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკასა და კვანტური ველების თეორიაში 29.42

27 CF/17/11-811/15 კონფერენცია არაწრფივი მოვლენების ფიზიკაში: სათამაშო მოდელებიდან რეალურ სამყარომდე 29.33

28 CF/92/14-814/15
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "აგრარული მეცნიერებები და სოფლის მეურნეობის 

მდგრადი განვითარება"
28.50

29 CF/42/16-816/15 იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები 28.33

30 CF/52/11-811/15
საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველოს მინერალური რესურსები და გამოყენების ინოვაციური 

შესაძლებლობები“ მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი ციციშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი
28.17

31 CF/91/11-811/15 21-ე საუკუნის გეოგრაფიული გარემო - გამოწვევები და პერსპექტივები 27.92

32 CF/30/17-817/15 ტრადიცია და თანამედროვე მწერლობა (ეძღვნება აკაკი წერეთლის გარდაცვალებიდან მე-100 წლისთავს) 27.83

33 CF/57/16-816/15 ძველი და თანამედროვე ხელოვნება: ახალი ხედვა 27.50

34 CF/20/17-817/15 ბუბებრივი და ადამიანური რესურსები - ქვეყნის მდგრადი განვითარების უმთავრესი ფაქტორი 27.25

35 CF/40/16-816/15 ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები 26.83

36 CF/76/13-813/15 ეკოლოგიური და ბიორეგულაციური მედიცინის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში 26.67

37 CF/10/12-812/15 მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია "ინტერნეტი და საზოგადოება" 26.67

38 CF/58/15-815/15 საქართველოს ევროინტეგრაცია: ეკონომიკური და სოციალური ასპექტები 26.58

39 CF/84/11-811/15 გენეტიკისა და მოლეკულური ბიოლოგიის მიღწევები 26.42

40 CF/87/15-815/15 გლობალიზაცია და საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები 26.33

41 CF/85/13-813/15 ზამთრის სკოლა-სემინარი:იმუნოლოგია კლინიცისტი ექიმებისთვის 26.33

42 CF/60/11-811/15 ახალგაზრდა მეცნიერთა მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია "ქიმია დღეს-2015" 26.33

43 CF/32/12-812/15 რესტავრატორთა III საერთაშორისო კონფერენცია 26.33

44 CF/61/16-816/15 დამწერლობები კავკასიაში 26.25

45 CF/51/16-816/15 კავკასიური ცივილიზაცია: ინტერდისციპლინური კვლევები 26.17

46 CF/31/11-811/15 ანტიბიოტიკების ქიმიის და სხვა ბიოაქტიური ნივთიერებების მეთოთხმეტე საერთაშორისო კონფერენცია 25.83

47 CF/48/15-815/15 სამხრეთ კავკასიის ევროპული ინტეგრაციის პერსპექტივები 25.58

48 CF/71/16-816/15 ტრადიციული რეწვა - ისტორია. თანამედროვეობა და სამომავლო პერსპექტივები 25.50

49 CF/43/16-816/15 ქართული აღმოსავლეთმცოდნეობის აქტუალური პრობლემები 25.50

50 CF/82/11-811/15 წყლის რესურსები: რისკები. გამოწვევები. სიახლეები 25.33

51 CF/41/14-814/15
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული მიღწევების გაზიარება საქართველოს აგრარულ სექტორში ქვეყნის 

სასურსათო უსაფრთხოების ხელშეწყობის მიზნით
25.25

2015 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსში შემოსული განაცხადების კომისიის შეფასება



52 CF/34/16-816/15
"დიდი თამაში" და საქართველო: აღმოსავლეთ-დასავლეთის პოლიტიკური. კულტურული და ეკონომიკური 

ურთიერთობები მე-19 ს-ის პირველ ნახევარში
25.25

53 CF/66/11-811/15 კოლხეთი - ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის საგანძური 25.17

54 CF/56/14-814/15 მცენარეთა საკარანტინო მავნე ორგანიზმები. პრობლემები და გადაჭრის გზები 25.17

55 CF/25/13-813/15 I საერთაშორისო კონფერენცია რეოლოგიაში 25.17

56 CF/75/13-813/15 ადამიანის პათოლოგიები მოლეკულურიდან უჯრედულ დონემდე 25.00

57 CF/69/13-813/15 ახალგაზრდა მედიკოსთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 25.00

58 CF/38/17-817/15 თანმედროვე ქართული სახელმწიფოებრიობა საქართველოს და მსოფლიოს თვალთახედვით 24.50

59 CF/81/16-816/15 მიგრაციული პროცესები. საზღვრები და იდენტობათა ტრანსლაცია 24.33

60 CF/70/15-815/15 პოლიტიკა კავკასიის ირგვლივ 24.17

61 CF/50/14-814/15 ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო 24.17

62 CF/19/13-813/15 ადამიანის პაპილომავირუსული ინფექცია და საშვილოსნოს ყელის კიბო 24.17

63 CF/46/11-811/15 ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები 24.08

64 CF/47/16-816/15 პირველი მსოფლიო ომი - შეცდომები. გამოცდილება. დასკვნები 24.00

65 CF/29/13-813/15 წამალი მოლეკულიდან ავადმყოფამდე 24.00

66 CF/83/15-815/15 მეცნიერება და ბიზნესი რეგიონის მდგრადი განვითარებისთვის 23.83

67 CF/45/15-815/15
მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია:"ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ. 

დღეს. ხვალ"
23.83

68 CF/23/12-812/15 ენერგეტიკა: გამოწვევები და მდგრადი განვითარების შესაძლებლობები“ 23.67

69 CF/65/14-814/15 მიწის ფონდის მართვის პრობლემების საქართველოში. ევრო ინტეგრაციის პროცესში 23.17

70 CF/63/11-811/15 საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებით ფიზიკასა და მათემატიკაში 23.17

71 CF/44/13-813/15
„საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის (ან განვითარების) პრობლემები 

და მათი გადაჭრის გზები“
22.67

72 CF/88/17-817/15 ქართულ-ოსური ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე ჭრილში 22.33

73 CF/79/11-811/15
პირველი სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი-საქართველო STEM ვორკშოფი ნანოტექნოლოგიასა და 

გარემოს დაცვაში
21.83


