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კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი: 

 

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, პროფესორი მერაბ ბერიძე 

 

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი 

ლევან მაკარაძე 

 

კონფერენციის მდივანი: მანანა იოსელიანი 

 

 ვებ-უზრუნველყოფა: დარეჯან ვედიაკოვი, ჯულიეტა ტაბეშაძე 

 

1. ვეტერინარიის სექცია 
 

მოდერატორები:   პროფესორი ლევან მაკარაძე 

                               მაგისტრანტი ნინო მელიქიძე 

 

ლევან მაკარაძე, პროფესორი, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, „სახელმწიფო 
პოლიტიკა ვეტერინარიაში“; 
 
ზურაბ მაკარაძე, ასოცირებული პროფესორი, ვეტერინარიის აკადემიური დოქტორი, 

„ღვიძლის როლი ორგანიზმში მიმდინარე სასიცოცხლო პროცესებში“; 
 
ნინო მილაშვილი, პროფესორი, ვეტერინარიის აკადემიური დოქტორი, „ცხვრის 
ყურის კაუდალური ნერვის ანატომიური თავისებურებანი“; 
 

მერაბ ნათიძე, პროფესორი, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი,  „ფაგები და მათი 
როლი დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლაში“; 
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თეა ოშხერელი, ასოცირებული პროფესორი, ვეტერინარიის აკადემიური დოქტორი, 

დავით გოდერძიშვილი, პროფესორი, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი,  

ზურაბ მაკარაძე, ასოცირებული პროფესორი, ვეტერინარიის აკადემიური დოქტორი, 

„ანტიმიკრობული რეზისტენტობის პრობლემა საქართველოში“; 
 

სააკ არაქელიანი, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამა, I კურსის 

სტუდენტი  

„ცხენის საჭმლის მომნელებელი სისტემა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები“,  

ხელმძღვანელი: პროფესორი, ვეტერინარიის აკადემიური დოქტორი ნინო 
მილაშვილი; 
 

ნინო მელიქიძე, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამა, I კურსის 

სტუდენტი, „ცხენის სუნთქვის აპარატის აგებულება და სუნთქვის სირთულეები“, 
ხელმძღვანელი: პროფესორი, ვეტერინარიის აკადემიური დოქტორი ნინო 
მილაშვილი; 
გიორგი ბირჩაძე, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამა, I კურსის 

სტუდენტი, 

„უჯრედის ფიზიოლოგია“, ხელმძღვანელი: პროფესორი, ვეტერინარიის 

მეცნიერებათა დოქტორი ლევან მაკარაძე;  
 

ინდიკო მწყერაშვილი, მამუკა ირემაძე, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო 

პროგრამა, I კურსის სტუდენტები, „სისხლი და მისი მნიშვნელობა ორგანიზმის 

ნორმალურ ფუნქციონირებაში“, ხელმძღვანელი: პროფესორი, ვეტერინარიის 

მეცნიერებათა დოქტორი ლევან მაკარაძე; 
 

ინდიკო მწყერაშვილი, მამუკა ირემაძე, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო 

პროგრამა, I კურსის სტუდენტები, „უჯრედის საერთო და სპეციფიკური ორგანელები“, 
ხელმძღვანელი: პროფესორი, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი ლევან მაკარაძე; 
 

ნინო მელიქიძე, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამა, I კურსის 

სტუდენტი, „ფაშარი შემაერთებელი ქსოვილი და მისი მნიშვნელობა ნივთიერებათა 

ცვლის პროცესში“, 
ხელმძღვანელი: პროფესორი, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი ლევან მაკარაძე. 
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2. ასტრონომიის სექცია   
 

მოდერატორი:   პროფესორი რევაზ ჭიღლაძე  

                                                                                      

 პროფესორი გიორგი მესხი, „კვაზიმოლეკულური მიახლოება“ 

  
სოფო ბერაძე, ასტრონომიის მიმართულების დოქტორანტი „ბრწყინვალე ლურჯი ცვა
ლებადები და მათი კვლევა აბასთუმნის ობსერვატორიაში“,  ხელმძღვანელი: 

პროფესორი ნინო ყოჩიაშვილი; 
 

მანანა ვარდოსანიძე, ასტრონომიის მიმართულების დოქტორანტი,„საინტერესო  Be  
ვარსკვლავის EM Cep-ის შესწავლა“,  ხელმძღვანელი: პროფესორი ნინო ყოჩიაშვილი; 
 

გივი კაპანაძე, ასტრონომიის მიმართულების დოქტორანტი,  „დედამიწასთან 

მოახლოებადი ასტეროიდების ფიზიკური პარამეტრების შესწავლა აბასთუმნის 

ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში“ 
ხელმძღვანელი: პროფესორი რაგული ინასარიძე; 
 
ედუარდ ჯანიაშვილი, ასტრონომიის მიმართულების დოქტორანტი, „თანამედროვე 

შესაძლებლობები მასიური მჭიდრო ორჯერადი სისტემების შესწავლის პროცესში“, 
ხელმძღვანელი: პროფესორი დავიდ მკრტიჩიანი 
 

არმინე ჩახოიანი, ასტრონომიის მიმართულების მაგისტრანტი, „მზის სისტემის 

პლანეტების ეფემერიდების განსაზღვრა“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული მკვლევარი  

გივი ქიმერიძე. 
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3.ინფორმაციული ტექნოლოგიების სექცია 

 

მოდერატორები: ასოც. პროფესორი ლელა წითაშვილი 

                                  ასისტენტ-პროფესორი ნინო ბერიძე 

 
 ნინო ბერიძე, ასისტენტ-პროფესორი, „ტექსტის 3D მოდელირება Blender-ში“; 
 
მარიამ გოგოლაძე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების  საბაკალავრო  პროგრამის II 

კურსის სტუდენტი, „მეგობრობა C++-ში“, ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ნინო 
ბერიძე; 
 

მერუჟან კილოიანი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების  საბაკალავრო პროგრამის II 

კურსის სტუდენტი, „ვებ გვერდების შექმნის თანამედროვე არქიტექტურული 
მიდგომა“, ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ნინო ბერიძე; 
 

ლერი ნოზაძე, ასოცირებული პროფესორი, „მუნიციპალური მართვის საინფორმაციო 

უზრუნველყოფა“; 
 

ჰეღინე საგოიანი,  ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო 

პროგრამის III კურსის სტუდენტი, „შეფასების ინფორმაციული ტექნოლოგიები“, 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლერი ნოზაძე; 
 
ლელა წითაშვილი, ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში, ასოცირებული 

პროფესორი, „Web of Science, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალების შერჩევა და 

ნაშრომის პუბლიკაცია“;  
 
ჰრანტ მურადიანი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების  საბაკალავრო  პროგრამის II 

კურსის სტუდენტი, „MERN stack ვეპ აპლიკაცია“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ლელა წითაშვილი; 
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აზატ ფარმანიანი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის II 

კურსის სტუდენტი, „UX/UI დიზაინი“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

ლელა წითაშვილი; 
   

ირაკლი ხაჩიძე, ვლადიმერ მურვანიძე, ბიზნეს-ინფორმატიკა, I კურსის 

სტუდენტები,  „C# - სისტემური აპლიკაციები“,  ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ლელა წითაშვილი; 
  

ირაკლი ხაჩიძე, ბიზნეს-ინფორმატიკა, I კურსის სტუდენტი, „Android და ios 

აპლიკაციები google flutter გარემოში“,  ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

ლერი ნოზაძე. 
 
 

 

4. აგრონომიის სექცია 
 

მოდერატორები:  ასოც. პროფესორი ზაირა ტყებუჩავა 

                                                                  ვასილ გოგოლაძე 

                                    
თეიმურაზ გვარამაძე, ასოცირებული პროფესორი, „ჰიბრიდული სიმინდის წარმოება 
სამცხე-ჯავახეთში, როგორც კომბინირებული საკვების ერთ-ერთი მთავარი 
კომპონენტი“; 
 

ვასილ გოგოლაძე, აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი,  

„იონჯის მოვლა-მოყვანა სამცხე-ჯავახეთში, მეცხოველეობის საკვებ-წარმოების 
განმტკიცების მიზნით“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თეიმურაზ 
გვარამაძე; 
 

ჰეღინე საგოიანი, აგრონომიის minor-პროგრამის III კურსის სტუდენტი,  

„კარტოფილის ძირითადი მავნებელ-დაავადებების შესწავლა  სამცხე-ჯავახეთში და 
მათ წინააღმდეგ გამოყენებული ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებები“, 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თეიმურაზ გვარამაძე;  
 

ს/მ დოქტორი მალხაზ ნარიმანიშვილი, „სათბური გათბობის გარეშე“; 



 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ 

და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და 

სტუდენტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია 
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ანა პარუნაშვილი, ეკოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის  II კურსის სტუდენტი, 

„საკვები დანამატები კვების პროდუქტებში“, ხელმძღვანელი: ს/მ დოქტორი მალხაზ 

ნარიმანიშვილი;  

 

ტყებუჩავა ზაირა, ს/მ დოქტორი, „ორგანული სასუქების გავლენა საშემოდგომო 

ხორბლის მოსავალზე და ცილის შემცველობაზე“; 
 

ვასილ გოგოლაძე,  აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი, 

„ნიადაგის ეროზია“, ხელმძღვანელი: ს/მ დოქტორი ზაირა ტყებუჩავა; 
 
წიკლაური გიორგი, აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი, „მზის 
პანელების გამოყენება ნიადაგის მორწყვის სისტემაში“, ხელმძღვანელი: ს/მ დოქტორი ზაირა 
ტყებუჩავა. 
 
 
 

 
 


