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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 29 

 

 «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 05. 06. 2018թ. նիստի 

Նիստը կայացավ հեռահար կապի միջոցով: Հաղորդակցություններ են ուղարկվել 

գիտական խորհրդի 27 (քսանյոթ) անդամներին: 

Քվեարկել են գիտական խորհրդի 23 անդամներ,  

 

1. Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի  —Ռեկտորի պարտականություններ կատարող  

2. Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար, կենսաբանական  

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

3. Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — Արհեստակցական կազմակերպության 

նախագահ 

4.Պողոսյան Բագրատ Ժորայի – Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի 

դեկան, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի դասախոս, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

5. Տոնոյան Երվանդ Պարույրի — Ռազմական ամբիոնի պետի տեղակալ- 

ուսումնական մասի պետ 

6. Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի — Գրադարան- ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն 

7. Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն 

8. Ռաֆֆի Քալաջյան Վաղինակի — Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների 

ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ- գլխավոր 

հաշվապահ 

9. Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի — ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր, 

պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր 

10. Դրմեյան Հենրիկ Ռուբենի — Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի պրոֆեսոր 

11. Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի — Մանկավարժության ֆակուլտետի 

դեկան, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

մանկավաժության ամբիոնի պրոֆեսոր 

12. Մելիքյան Թամարա Հմայակի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտետի դեկան, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ 

13. Տեր-Ադամյան Շուշանիկ Վոլոդյայի — Բանասիրական գիտությունների 

թեկնածու, միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի 

ասիստենտ 
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14. Ղուկասյան Լուսիկ Հենրիկի— Մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

15. Հակոբյան Լիզա Հելբերդի — Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

16. Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի — Աշխարհագրական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի 

դոցենտ, 

17. Արամյան Կարեն Արմենի —Ռազմական ամբիոն «Նախազորակոչային և 

ֆիզիկական պատրաստություն» 4-րդ կուրսի ուսանող 

18. Խաչատրյան Լիլիթ Վարդանի— Մանկավարժության ֆակուլտետ, 

«Մանկավարժություն և մեթոդիկա», 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

19. Ավետիսյան Հրանուշ Կարապետի — Հումանիտար գիտությունների և 

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

ուսանողուհի 

20. Մխիթարյան Անահիտ Աշոտի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտետ, «Կիրառական արվեստ» 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

21. Կոստանյան Նինա Կարապետի — Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետ, «Մաթեմատիկա» 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

22. Հարությունյան Քաջիկ Հակոբի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Աշխարհագրություն» 1-ին կուրսի ուսանող (մագիստրատուրա) 

23.  Չարչօղլյան Արթուր Էդվարդի — Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի  ֆակուլտետ, «Պատմություն» 2-րդ կուրսի ուսանող 
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                                 ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. Ըստ գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 

ֆինանսավորման կարգի` համալսարանի «Նանո- և միկրոտեխնիկայի նյութերի և 

կառուցվածքների մեխանիկայի պրոբլեմային լաբորատորիայի»` ՀՀ 2019 թվականի 

բյուջեից ֆինանսավորում ստանալու նպատակով հայտի` ՀՀ ԿԳՆ Գիտության 

պետական կոմիտե ներկայացնելու հարցի մասին 

   Ծրագրի գիտական ղեկավար՝  ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ 

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր` Սամվել Սարգսյան: 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Համալսարանի «Նանո- և միկրոտեխնիկայի նյութերի և կառուցվածքների 

մեխանիկայի պրոբլեմային լաբորատորիայի»` ՀՀ 2019 թվականի բյուջեից 

ֆինանսավորում ստանալու նպատակով հայտի` ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական 

կոմիտե ներկայացնելու հարցը 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

Նկատի ունենալով համալսարանի Նանո- և միկրոտեխնիկայի նյութերի և 

կառուցվածքների մեխանիկայի պրոբլեմային լաբորատորիայում իրականացվող 

ամբողջական թեմայի, այդ թվում` 2019 թվականի իրականացվելիք թեմայի գիտական 

արդիականությունը և կիրառական լուրջ նշանակությունը, լաբորատորիայի 

աշխատակիցների թեմայի բնագավառում կոմպետենտությունը, նախորդ տարիների 

ուսումնասիրությունների նպատակային լինելը, նրանց հրատարակման գիտական 

պարբերականների վարկանիշային նշանակությունը և թեմայի շարունակական 

բնույթը, երաշխավորել ներկայացվող հայտը ՀՀ 2019 թվականի բյուջեից 

ֆինանսավորում ստանալու համար:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

27 անդամ. կողմ՝ 23, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

Գիտական խորհրդի նախագահ` ռեկտորի պարտականություններ կատարող՝ 

                                                                                             Ե. Սերոբյան 

 

Գիտական խորհրդի քարտուղար՝   Կ. Պետրոսյան 


