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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 22 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 28. 12. 2017թ. նիստի 

Գիտական խորհրդի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4 հասցեում: 

Նիստը կայացավ հեռահար կապի միջոցով: Հաղորդակցություններ են 

ուղարկվել գիտական խորհրդի 29 (քսանինն) անդամներին: 

 Քվեարկել են գիտական խորհրդի 20 անդամներ, որից կանոնակարգերի և 

ընթացակարգերի հաստատմանը կողմ են քվեարկել 19 անդամներ, 1 ձեռնպահ: 

1. Մինասյան Սահակ Գարուշի — Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտոր 

2. Ֆարմանյան Անահիտ Ժորայի — Գիտական քաղաքականության և 

արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոնի տնօրեն- 

պրոռեկտոր 

3. Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի  — ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի 

կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության կենտրոնի 

տնօրեն-պրոռեկտոր 

4. Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար, կենսաբանական 

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

5. Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — Արհեստակցական կազմակերպության 

նախագահ 

6. Պողոսյան Բագրատ Ժորայի – Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի 

դեկան, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի դասախոս, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

7. Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի — ՈՒսումնագիտական խորհրդատվական 

կենտրոն- գրադարանի տնօրեն 

8. Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն 

9. Ռաֆֆի Քալաջյան Վաղինակի — Ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի 

վարիչ- գլխավոր հաշվապահ 

10. Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի — ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր, 

պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր 

11. Դրմեյան Հենրիկ Ռուբենի — Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր 

12. Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի — Մանկավարժության ֆակուլտետի 

դեկան, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

մանկավաժության ամբիոնի պրոֆեսոր 
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13. Մելիքյան Թամարա Հմայակի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտետի դեկան, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ 

14. Տեր-Ադամյան Շուշանիկ Վոլոդյայի — Բանասիրական գիտությունների 

թեկնածու, միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի 

ասիստենտ 

15. Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի — Աշխարհագրական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոնի դոցենտ 

16. Արամյան Կարեն Արմենի — ՇՊՀ ՈՒԽ նախագահ, ռազմական ամբիոն 

«Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն» 4-րդ կուրսի 

ուսանող 

17. Խաչատրյան Լիլիթ Վարդանի— Մանկավարժության ֆակուլտետ, 

«Մանկավարժություն և մեթոդիկա», 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

18. Ավետիսյան Հրանուշ Կարապետի — Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետ, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 3-րդ կուրսի 

ուսանողուհի 

19. Հարությունյան Քաջիկ Հակոբի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Աշխարհագրություն» 1-ին կուրսի ուսանող (մագիստրատուրա) 

20.   Չարչօղլյան Արթուր Էդվարդի — Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի  ֆակուլտետ, «Պատմություն» 2-րդ կուրսի ուսանող 

 

 

 

Օրակարգ 

1. §Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան¦ 

հիմնադրամում   շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման  ընթացակարգի  

հաստատման մասին 

Պատ՝ գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյան 

Պատ ՝ՈՒսումնամեթոդական գործընթացիՊ կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ե. Սերոբյան 

 

2. §Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան¦ 

հիմնադրամում  

ասպիրանտուրայի (հայցորդության¤ ընդունելության և ուսուցման 

կանոնակարգի հաստատման մասին 

Պատ ՝ գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյան 
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3. ՇՊՀ-ի իրավաբանական ծառայությունների, փաստաթղթերի պահպանման 

և արխիվացման հատուկ բաժնի կանոնադրության հաստատման մասին 

Պատ ՝ Իրավաբանական ծառայությունների, փ. պ. հատուկ բաժնի վարիչ՝ Ն. 

Միրզոյան 

 

4. ՇՊՀ-ի անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի կանոնադրության 

հաստատման մասին 

Պատ.՝գիտքարտուղար՝ Կ. Պետրոսյան 

 

  5. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների պրակտիկաների կազմակերպման 

եվ անցկացման ընթացակարգի հաստատման մասին 

Պատ ՝ ՈՒսումնամեթոդական գործընթացիՊ կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ե. Սերոբյան 

 

6. ՇՊՀ-ի քոլեջի կանոնադրության հաստատման մասին 

Պատ ՝. ՇՊՀ-ի քոլեջի տնօրեն՝ Կ. Այվազյան 

7. Նորարարական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի 

կանոնադրության հաստատման մասին 

Պատ ՝Նորարարական և ՏՏ բաժնի վարիչ՝ Գ Ասատրյան 

 8. Քոլեջի 2016-2017 ուստարվա գործունեության հաշվետվության մասին 

Պատ.՝ՇՊՀ-ի քոլեջի տնօրեն՝ Կ. Այվազյան 

9.Ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրության  հաստատման 
մասին 

Պատ.՝ՇՊՀ-ի ՈՒԳ-ի նախագահ՝ Ք. Հարությունյան 

10.Հետազոտողի կրթական աստիճանի «Հայոց լեզու» մասնագիտության 

(դասիչ՝Ժ.02.01) առկա համակարգի ասպիրանտ Աննա Արտուշի Վարդանյանի 

ուսումնական-հետազոտական պլանի և անհատական պլանի ներկայացման և հաստատման 

մասին 

Պատ.՝ Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության 

կառավարման  կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր՝   Ա. Ֆարմանյան 

 

 
 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 



4 
 

§Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան¦ հիմնադրամում 

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման  ընթացակարգի  հաստատման 

մասին 

Պատ՝ գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյան 

Պատ ՝ՈՒսումնամեթոդական գործընթացիՊ կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ե. Սերոբյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի «Շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման  ընթացակարգը» 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 20 անդամ. կողմ՝ 19, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 1: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

§Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան¦ հիմնադրամում 

ասպիրանտուրայի (հայցորդության¤ ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգի 

հաստատման մասին 

Պատ ՝ գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյան 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի «Ասպիրանտուրայի (հայցորդության¤ ընդունելության և ուսուցման 

կանոնակարգը»: 

  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 20 անդամ. կողմ՝ 19, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 1: 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի իրավաբանական ծառայությունների, փաստաթղթերի պահպանման և 

արխիվացման հատուկ բաժնի կանոնադրության հաստատման մասին 

Պատ ՝ Իրավաբանական ծառայությունների, փ. հատուկ բաժնի վարիչ՝ Ն. 

Միրզոյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի «իրավաբանական ծառայությունների, փաստաթղթերի պահպանման և 

արխիվացման հատուկ բաժնի կանոնադրությունը»: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 20 անդամ. կողմ՝ 19, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 1: 

4. ԼՍԵՑԻՆ՝ 
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ՇՊՀ-ի անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի կանոնադրության 

հաստատման մասին 

Պատ.՝գիտքարտուղար՝ Կ. Պետրոսյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի «Անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի  

կանոնադրությունը»: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 20 անդամ. կողմ՝ 19, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 1: 

5. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների   պրակտիկաների 

կազմակերպման եվ անցկացման ընթացակարգի հաստատման մասին 
Պատ ՝ ՈՒսումնամեթոդական գործընթացիՊ կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ե. Սերոբյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի «Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների պրակտիկաների 

կազմակերպման եվ անցկացման ընթացակարգը»: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 20 անդամ. կողմ՝ 19, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 1: 

6. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի քոլեջի կանոնադրության հաստատման մասին 

Պատ ՝. ՇՊՀ-ի քոլեջի տնօրեն՝ Կ. Այվազյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի «Քոլեջի կանոնադրությունը»: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 20 անդամ. կողմ՝ 19, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 1: 

7. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Նորարարական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի 

կանոնադրության հաստատման մասին 

Պատ ՝Նորարարական և ՏՏ բաժնի վարիչ՝ Գ Ասատրյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի «Նորարարական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի 

կանոնադրությունը»: 
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ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 20 անդամ. կողմ՝ 19, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 1: 

8. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Քոլեջի 2016-2017 ուստարվա գործունեության հաշվետվության մասին 

Պատ.՝ՇՊՀ-ի քոլեջի տնօրեն՝ Կ. Այվազյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Քոլեջի 2016-2017 ուստարվա  գործունեությունը գնահատել 

բավարար, և որոշման նախագիծն ընդունել հիմք՝ արված 

առաջարկություններով հանդերձ:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 20 անդամ. կողմ՝ 19, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 1: 

 

9. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրության  հաստատման 
մասին 

Պատ.՝ՇՊՀ-ի ՈՒԳ-ի նախագահ՝ Ք. Հարությունյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի «Ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրությունը»: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 20 անդամ. կողմ՝ 19, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 1: 

10. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Հետազոտողի կրթական աստիճանի «Հայոց լեզու» մասնագիտության (դասիչ՝Ժ.02.01) 

առկա համակարգի ասպիրանտ Աննա Արտուշի Վարդանյանի ուսումնական-

հետազոտական պլանի և անհատական պլանի ներկայացման և հաստատման մասին 

Պատ.՝ Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության 

կառավարման  կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր՝   Ա. Ֆարմանյան 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել հետազոտողի կրթական աստիճանի «հայոց լեզու» 

մասնագիտության (դասիչ՝ժ.02.01) առկա համակարգի ասպիրանտ Աննա Արտուշի 

Վարդանյանի ուսումնական-հետազոտական  և անհատական պլանները: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 20 անդամ. կողմ՝ 19, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 1: 


