
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შესარჩევი კონკურსი 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით 

საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი სხდომის ოქმი #3 

 

ქ. ბათუმი                                                                                  11.02.2019 წელი 

საკონკურსო კომისიის წევრები: 

1. გოცირიძე რაული - ბსუ, აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების 

ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი; 

2. სიხარულიძე ზოია - ბსუ, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების 

ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი; 

3. ზარნაძე ნანა -  ბსუ, ასოც. პროფესორი; 

4. მახარაძე დალი -ბსუ, ასოც. პროფესორი; 

5. ხალვაში  ენვერ -ბსუ, პროფესორი; 

6. დიასამიძე მზია -სსიპ, ბათუმის საზღვაო აკადემიის პროფესორი. 

7. გურამ გვარიშვილი- ბსუ ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი 

 

დღის წესრიგი:  

1. ბსუ-სრექტორის 2018 წლის 28 დეკემბრის  №01-08/184 ბრძანებით 

გამოცხადებული  ბსუ-ში 2019 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შესარჩევ კონკურსში საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების მიმართულებით წარმოდგენილი პროექტების განხილვა, 

შესაბამისობის განსაზღვრა  და გამარჯვებულის გამოვლენა. 

 

მოისმინეს:1. კომისიის თავჯდომარის ენვერ ხალვაშის ინფორმაცია, რომელმაც 

აღნიშნა: წარმოდგენილია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით 

მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი 8 (რვა) პროექტი, მათ შორის - ერთი 

ახალგაზრდა მკვლევართა პროექტი. 

კომისიამ დეტალურად განიხილა წარმოდგენილი პროექტების დოკუმენტაციის 

შესაბამისობა საკონკურსო დებულების მოთხოვნებთან. შეისწავლა თითოეული 

https://bsu.edu.ge/sub-17/news/index.html
https://bsu.edu.ge/sub-17/news/index.html
https://bsu.edu.ge/sub-18/news/index.html
https://bsu.edu.ge/sub-18/news/index.html


პროექტი მოწოდებული შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად და გამოავლინა 

გამარჯვებული  პროექტები.  

საკონკურსო კომისიის მუშაობის შედეგად (ოქმი#2),  მიზნობრივი 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევითი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების 

მიმართულებით პროექტის დასაფინანსებლად კონკურსში მაღალი შეფასება 

მიიღო და ღია კენჭის ყრით გამარჯვებულად ცნო შემდეგი პროექტები: 

 

1. ,,თრომბოზების გენეტიკური ასპექტები აჭარის პოპულაციაში", სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი(ები): მარინა ქორიძე,- ბსუ, პროფესორი; 

პროექტის ძირითადი პერსონალი: რუსუდან ხუხუნაიშვილი - ბსუ, პროფესორი;  

ქეთევან დოლიძე-ბსუ, პროფესორი;   ლეილა ახვლედიანი - ბსუ, ასოც. 

პროფესორი;  მარინა ნაგერვაძე - ბსუ, ასოც. პროფესორი; 

პროექტის დამხმარე პერსონალი:   გიორგი ნიკოლაიშვილი -  ბსუ, ასისტ. 

პროფესორი; სოფო ცქვიტინიძე - ბსუ, ასისტ. პროფესორი; ირინა ნაკაშიძე - ბსუ, 

ასისტ. პროფესორი; სოფო გარაყანიძე -ბსუ, დოქტორანტი;  შორენა გაბაიძე - 

ტექნიკოსი; სტუდენტები: - მარია სარხაიანი - I წლის მაგისტრანტი; ანა 

კავაზაშვილი - I წლის მაგისტრანტი; რიმა კირიაკიდი- I წლის მაგისტრანტი. 

2.  „თხევადი გარემოს  დიაგნოსტიკა სითხის მოცულობიდან გაბნეული 

ნაწილობრივ კოჰერენტული ტალღების ინტენსივობის კორელაციის ფუნქციის 

შეფასების საფუძველზე“(ახალგაზრდა მკვლევართა პროექტი). 

(სამეცნიერო ხელმძღვანელი(ები): კახა მახარაძე - ბსუ, ფიზიკის დოქტორი; 

პროექტის ძირითადი პერსონალი: მირანდა ხაჯიშვილი - ბსუ, ფიზიკის 

დოქტორი; ჟუჟუნა დიასამიძე - ბსუ, პროფესორი, კონსულტანტი; სტუდენტი: 

დემიდ ფასიეშვილი- პირველი წლის მაგისტრანტი. 

 

დაადგინეს: 

საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, ერთხმად (საკონკურსო კომისიის ექვსი 

წევრის ხმა) გამარჯვებულად გამოცხადდა : 

1.,,თრომბოზების გენეტიკური ასპექტები აჭარის პოპულაციაში", სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი(ები): მარინა ქორიძე,- ბსუ, პროფესორი; 

პროექტის ძირითადი პერსონალი: რუსუდან ხუხუნაიშვილი - ბსუ, პროფესორი;  

ქეთევან დოლიძე-ბსუ, პროფესორი;   ლეილა ახვლედიანი - ბსუ, ასოც. 

პროფესორი;  მარინა ნაგერვაძე - ბსუ, ასოც. პროფესორი; 

პროექტის დამხმარე პერსონალი:   გიორგი ნიკოლაიშვილი -  ბსუ, ასისტ. 

პროფესორი; სოფო ცქვიტინიძე - ბსუ, ასისტ. პროფესორი; ირინა ნაკაშიძე - ბსუ, 

ასისტ. პროფესორი; სოფო გარაყანიძე -ბსუ, დოქტორანტი;  შორენა გაბაიძე - 



ტექნიკოსი; სტუდენტები: - მარია სარხაიანი - პირველი წლის მაგისტრანტი; ანა 

კავაზაშვილი - პირველი წლის მაგისტრანტი; რიმა კირიაკიდი - პირველი წლის 

მაგისტრანტი. (98 ქულით) 

 

2. საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, (საკონკურსო კომისიის ხუთი წევრის 

ხმა ერთის წინააღმდეგ) გამარჯვებულად გამოცხადდა ახალგაზრდა მკვლევართა 

პროექტი: „თხევადი გარემოსდიაგნოსტიკა სითხის მოცულობიდან გაბნეული 

ნაწილობრივ კოჰერენტული ტალღების ინტენსივობის კორელაციის ფუნქციის 

შეფასების საფუძველზე“. 

(სამეცნიერო ხელმძღვანელი(ები): კახა მახარაძე - ბსუ, ფიზიკის დოქტორი 

პროექტის ძირითადი პერსონალი: მირანდა ხაჯიშვილი -ბსუ, ფიზიკის დოქტორი; 

უჟუნა დიასამიძე- ბსუ, პროფესორი კონსულტანტი; სტუდენტი -დემიდ 

ფასიეშვილი - პირველი წლის მაგისტრანტი). 

 

 

 
 

 


