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(2009-2013 წწ)

# წლები სამეცნიერო გრანტის/
პროექტის დასახელება

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია

ხელმძღვანელი შერმსრულბელი

1 2009-
2010

ზუგდიდი-ცაიშის
აგროკომპლექსის
თბოსიცივით
მომარაგების სისტემების
დამუშავება
არატრადიციული
ენერგიის (გეოთერმული
წყლების) ბაზაზე.

საქართველოს
რუსთაველის
(ეროვნული) ფონდი

ქ.
ვეზირიშვილი-
ნოზაძე

ნ.მირიანაშვილი
თ.გედევანიშვილი,
ა. დვალაძე,
ე.ტეფნაძე

2 2009-
2010

ბარიტ და
ნახშირშემცველი
ტექნოგენური
საბადოების
რაციონალური
გამოყენების
მიმართულების
შემუშავება
ეკოლოგიური
საკითხების
გათვალისწინებით

საქართველოს
რუსთაველის
(ეროვნული) ფონდი

ვ.თოთიბაძე შ.მალაშხია,
ჯ.კაკულია,
ნ. ლომიძე,
ლ.
ქართველიშვილი

3 2009-
2011

აჭარის ჭრაგავლილი
წიფლნარების აღდგენა
და ოპტიმიზაცია
მდგრადი განვითარების
უზრუნველსაყოფად

საქართველოს
რუსთაველის
(ეროვნული) ფონდი

თ. ურუშაძე

4 2010-
2012

საქართველოს
ნიადაგების გამოკვლევა/
სისტემატიზაცია
ნიადაგების  რესურსების
მსიფლიო მონაცემთა
ბაზის საფუძველზე

საქართველოს
რუსთაველის
(ეროვნული) ფონდი

თ.ურუშაძე თ. ურუშაძე

5 2009-
2012

Transferof Heavy Metals
intothe Food Chain from
Heavity Polluted Soils of
an Irrigation District in
Southern Georgia

ფოლსფაგენის
(გერმანია) ფონდი

სამეცნიერო
პარტნიორი
თ.ურუშაძე



6 2011 რაჭა-ლეჩხუმის
ბუნებრივი რესურსები
და მათი გამოყენების
პერსპექტივები
ბუნებრივი რესურსები
და მათი გამოყენების
პერსპექტივები

საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტის
მიერ
დაფინანსებული
პროექტები

ი. ჟორდანია,
რ. ფირცხალავა,
გ.მაღალაშვილი
ო. ფარესიშვილი,
თ. ურუშაძე,
ქ.ვეზირიშვილი-
ნოზაძე,
თ.გედევანიშვილი
ქ.მახარაძე,
ჯ.მაჭავარიანი,
ზ. ლომსაძე,
ა. დვალაძე,
ვ.მირზაევი,
ა. ჯიქია.

7 2010-
2012

ტყიბულ-შაორის
საბადოს ნახშირის
ფენებიდან მეთანის
მოპოვების
პერსპექტივების
შეფასება

საქართველოს
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

ი. ჟორდანია,
რ. ფირცხალავა,
გ.მაღალაშვილი
ო. ფარესიშვილი,
თ. ურუშაძე,
ქ. ვეზირიშვილი-
ნოზაძე,

თ.
გედევანიშვილი
ქ. მახარაძე,
ჯ. მაჭავარიანი,
ზ. ლომსაძე,
ა. დვალაძე,
ვ. მირზაევა,
ა. ჯიქია.

8 2013-
2014

სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულების
ეკონომიკური
ეფექტიანობის
ამაღლებისა და
ადგილობრივი
წარმოების
დაკმაყოფილების
აქტუალური
პრობლემები

ნოდარ ჭითანავა
ჯემალ
მაჭავარიანი
რუსუდან
ფირცხალავა
არჩილ ჯიქია
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(2009-2013 წწ)

1 2009 მილსადენების
ექსპლუატაციის
ხანგრძლივობის
საკითხები.
საერთაშორისო

საერთაშორისო
სამეცნიერო-
ტექნიკური სემინარი
“მაგისტრალური
მილსადენების
შედუღების
პროცესები და
ტექნოლოგია”.
საქართველოს
შემდუღებელთა
ასოციაცია.
თბილისი, 2009
წლის დეკემბერი

ირ.ჟორდანია

2 2009 გლობალური
ფაქტორების
როლიდედამიწის
კლიმატების
ფორმირებაში
(ვულკანიზმი და
კლიმატი)

Vსაერთაშორისო
კონფერენცია
’’ვულკანიზმი და
ბიოსფერო,,

ა.სულაძეa,
ნ.ასლანიკაშვილ
ი

3 2009 ჰომინიდების მიერ
ახალი არეალების
ათვისების
საკითხისათვის,
საერთაშორისო
კონფერენცია "იერარქია
და ხელისუფლება
ცივილიზაციის
ისტორიაში", მოსკოვი,
2009წლის 23-26 ივნისი

V საერთაშორისო
კონფერენცია
"იერარქია და
ხელისუფლება
ცივილიზაციის
ისტორიაში",
მოსკოვი, 2009წლის
23-26 ივნისი.

ა.სულაძეa,
ნ.ასლანიკაშვილ
ი

4 2009 ტრაქიტების
ბიოგადამუშავების
შესაძლებლობების
დადგენა კალიუმის
ნაერთების მიღების
მიზნით

საქართველოს
კერამიკოსთა
ასოციაციის მეორე
საერთაშორისო
კონფერენცია.
თბილისი,
2009წ.ოქტომბერი

გ. მაღალაშვილი
ჯ. კაკულია და
სხვ.

5 2009 წყალმოვარდნები და
ღვარცოფული
მოვლენები
საქართველოში და
ტერიტორიის ზონირება
მათი საშიშროების
რისკის მიხედვით

საერთაშორისო
სიმპოზიუმი გაეროს
ეგიდით
თბილისი 2009წ.
სექტემბერი

გ. გობეჩია და
სხვ.



6 2010 Роторная машина для
непрерывного литья
хрупких сплавов.

Сборник докладов
XIV Международной
научно-технической
конференции «Теория
и практика
сталеплавильных
процессов».
Днепропетровск, 13-
15 сентября 2010 г, 6
стр.

И.С.Жордания,
Г.Ш.Кевхишвили,
Д.Б.Лория (2010).

7 2010 Автоматизация процесса
непрерывного литья
полых заготовок.,

Сборник докладов VI
Международной
конференции
«Материалы и
покрытия в
экстремальных
условиях:
исследования,
применение,
экологически чистые
технологии
производства и
утилизации изделий».
Большая Ялта,
Понизовка,
Автономная
Республика Крым,
Украина, 20-24
сентября 2010 г, 6 стр.

И.С.Жордания,
Г.Ш.Кевхишвили,
Д.Б.Лория (2010).

8 2010 To the question of decoding
of mechanism of formation
of “agate” structures in
geodes and tubular bodies of
opal-chalcedonic
composition.

The International Sci-
entific Conference
“Problems of Geology
of the Caucasus”,
dedicated to the 85-th
anniversary of
Al.Janelidze Inst. of
Geology. Tbilisi p.69

G.Magalashvili
(2010)

9 2010 Natural “depletion” of coals
under the influence of
smectite formations in the
composition of roofing,
surface of stratum and
interstate host rocks

The International Sci-
entific Conference
“Problems of Geology
of the Caucasus”,
dedicated to the 85-th
anniversary of
Al.Janelidze Inst. of
Geology. Tbilisi, p. 68

G.Magalashvili
(2010)

10 2010 მოსაზრებანი ჩორდის
ბარიტშემცველი
ნარჩენების
უტილიზაციის შესახებ

საერთაშორისო
კონფერენციის
მოხსენებათა
კრებული. 11-13
ოქტომბერი 2010.
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი. 4 გვ

ჯ.კაკულია და
სხვ. (2010)



11 2010 А.И.Суладзе,
Н.А.Асланикашвили,
В.Г.Иорашвили
(2010). О роли
глубинных факторов
в процессе
угленакопления.

Материалы
Всероссийской
конференции с
Международным
участием «Дегазация
Земли». Москва, 2
стр..

А.И.Суладзе,
Н.А.Асланикашв
или,
В.Г.Иорашвили
(2010).

12 2010 მაღალმთიანი
რაიონების სათიბ-
საძოვრების
რეაბილიტაცია.

საერთაშორისო
კონფერენციის
“მაღალმთიანი
ნიადაგების
ბიომრავალფეროვნე
ბა”. თბილისი,
ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
მოხსენებათა
კრებული
(ინგლისურ ენაზე),
4 გვ.

ჯ. მაჭავარიანი
ვ. იაშვილი
(2010)

13 2010 Working out and
investigation of energy-
economical efficiency of
energy-preserving systems
on basis of heat pomp plant
and geothermal water on
agroindustrial complex
enterprises.

International scientific
journal ”PROBLEMS
OF MECHANICS”.
Tbilisi,#1(38), p. 67-
81.

K.Vezirishvili,
N.Mirianashvili,
T.Gedevanishvili
(2010).

14 2011 “ჰეტეროციკლური
ქიმიის მიღწევები -

GEO-H ”.

მე-2 საერთაშორისო
კონფერენცია
ორგანულ ქიმიაში
25-27 სექტ.

თბილისი, 2011

ჟორდანია ი.

15 2011 “ნივთიერებათა
ელექტრო და თხევადი
ფაზების იზო-ტახო-

ფორეზი”,

მე-18 საერთაშორისო
სიმპოზიუმი
მიძღვნილი
საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული
აკადემიის
დაარსების 70

წლისთავისადმი. 28-
31 აგვ., თბილისი,
2011.

ჟორდანია ი..

16 2011 “ქალი და XXI

საუკუნე”,
. საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
თბილისი, 2011

ვეზირიშვილი-
ნოზაძე ქ.



17 2011 “ჰიდრომეტეოროლოგიი
ს და ეკოლოგიის
აქტუალური
პრობლემები”,

საერთაშორისო
კონფერენცია
თბილისი, 2011

ურუშაძე თ.

18 2011 International Conference 100 Years
Bulgarian Soil Science,

Sofia, 2011. ურუშაძე თ.

19 2011 მიძღვნილი
პ.გუგუშვილის
ეკონომიკის
ინსტიტუტის დაარსების
წლისთავისადმი

საერთაშორისო
სამეცნიერო-

პრაქტიკული
კონფერენცია,
თბილისი, 2011
წლის 20

ოქტომბერი

ჩიქავა ლ.

20 2011 вулканы, биосфера и
экологические проблемы.

6-я международная
научная конференция:
Майкоп, Туапсе. 2011

სულაძე ა.

21 2012 Особенности почв
субтропиков Восточной
Грузии. НАН
Азербайджана, Отделение
аграрных наук. Общество
почвоведов
Азербайджана, т.XII,
часть II, Баку, 2012. стр.
619-622

თეზისები ევროპის
ნიადაგმცოდნეთა
კონგრესზე (11-13),

ბარი, იტალია,
ივნისი 2012.

Урушадзе Т.,
Квривишвили Т.,
Мачавариани Л.,
Санадзе Э.

22 2012 Почвенно-экологические
проблемы горных
территорий (на прмере
южного склона Большого
Кавказа). Баку, 2012.

(საერთაშორისო
კონფერენციის
თეზისები)

Урушадзе Т.,
Мамедов Г.

23 2012 ქარის
ენერგორესურსების
გამოყენების მასშტაბები
საქართველოში.

სტუ-ს დაარსებიდან
90 წლისთავისადმი
მიძღვნილი
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
შრომები, თბილისი,
2012, გვ. 308-311

მირიანაშვილი ნ.
ვეზირიშვილი-
ნოზაძე ქ.



24 2012 არატრადიციული,
განახლებადი
ენერგორესურსების
ათვისების
პერსპექტივები
ენერგოდამზოგო
ტექნოლოგიების
გამოყენებით
საქართველოს
ზღვისპირეთში.

სტუ-ს დაარსებიდან
90 წლისთავისადმი
მიძღვნილი
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
შრომები, თბილისი,
2012, გვ. 157-159.

მირიანაშვილი ნ.
ვეზირიშვილი-
ნოზაძე ქ..

25 2013 Почвы Грузии: состояние,
проблемы и перспективы

მაისი, ერევანი. Т. Урушадзе

26 2013 О корреляции горно-
луговых черноземовидных
почв и файоземов

ნოემბერი, ერევანი. Т. Урушадзе, Т.
Квривишвили

27 2013 Open-air Museum of Soils ნოემბერი, ერევანი. T. Urushadze


