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 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 02 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 25.09.2018թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 27 (քսանյոթ) անդամից 23-ը (քսաներեքը): 

Նիստին մասնակցում էին՝ 

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. Հովհաննիսյան Օֆելյա Հայկազի -Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետի դեկան 

6. Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի -Գրադարան- ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն 

7. Ռաֆֆի Քալաջյան Վաղինակի — Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների 

ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ- գլխավոր 

հաշվապահ 

8. Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի — ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր, 

պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր 

9. Հովհաննիսյան Անահիտ Սերյոժայի — Բանասիրական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր, անգլերեն լեզվի և գրականության 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 
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13. Տեր-Ադամյան Շուշանիկ Վոլոդյայի — Բանասիրական գիտությունների 

թեկնածու, միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի 

ասիստենտ 

14. Ղուկասյան Լուսիկ Հենրիկի— Մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

15. Հակոբյան Լիզա Հելբերդի — Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

16. Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն 

17. Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի — Աշխարհագրական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի 

վարիչ 

18. Ղազարյան Ջեմմա  Կարոյի— ՇՊՀ ՈՒԽ նախագահի ԺՊ,  Հումանիտար  

գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ, «Լրագրություն » 3-րդ կուրսի 

ուսանողուհի 

19. Խաչատրյան Աննա Արմենի — Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետ, «Սոցիալական աշխատանք», 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

20. Ավագյան Էլմիրա Սոսի —Մանկավարժության ֆակուլտետ, «Մեթոդիկա» 3-

րդ կուրսի ուսանողուհի 

21.  Հովհաննիսյան Լիլիթ Գոռի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Աշխարհագրություն» 2-րդ կուրսի ուսանողուհի  

22. Հարությունյան Ստեփան  Մերուժանի — Ռազմական ամբիոն, 

«Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն» 2-րդ կուրսի ուսանող  

23.  Չարչօղլյան Արթուր Էդվարդի — Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի  ֆակուլտետ, «Պատմություն» 2-րդ կուրսի ուսանող 

 

 

 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամում 

ակադեմիական խորհրդատվությունների կառավարման աշխատակարգի 

հաստատման մասին 

Հաղ.՝   Գրադարան- ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն՝ Թ. Խաչատրյան 

2. 2016թ.-ի ուսանողական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածուի տպագրության 

երաշխավորության մասին 
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Հաղ.՝ գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն Ա. Սարգսյան 

 

3. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով վճարովի ուսուցման 

համակարգում ընդգրկված սովորողների 2018-2019 ուստարվա  վարձավճարների 

զեղչման համակարգի բարելավման  մասին 

Հաղ՝ Ռե կտորի պարտականություններ կատարող Ե. Սերոբյան     

 

4. ՇՊՀ-ի  Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի գործարարության և 

վարչարարության ամբիոնի դասախոս Խաչատուր  Սարգսի Իսրայելյանին դոցենտի 

գիտական կոչում շնորհելու մասին 

Հաղ.՝   գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյան 

5. ՇՊՀ-ի  Բնագիտանաթեմատիկական ֆակուլտետի  աշխարհագրության, 

կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դասախոս Աիդա Նարիմանի Ամազարյանին 

դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին 

Հաղ.՝   գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյան  

  

 

 

6. Ընթացիկ հարցեր 

6.1.  2018-2019 ուստարվա հոկտեմբեր-մայիս ամիսների ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի    

աշխատանքային պլանի քննարկման  մասին 

Հաղ՝ Ռեկտորի պարտականություններ կատարող Ե. Սերոբյան     

 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝  

 «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամում 

ակադեմիական խորհրդատվությունների կառավարման աշխատակարգի 

հաստատման մասին 

        Գրադարան ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների 

 և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն Թ. Խաչատրյանը ներկայացրեց, որ աշխատակարգը 

նախօրոք էլեկտրոնային նամակի միջոցով տրամադրվել է գիտական խորհրդի 

անդամներին, ծանոթանալու և դիտարկումներ կատարելու նպատակով, այդ իսկ 

պատճառով կանգ առավ ընդհանուր դրույթներից մի քանիսի վրա: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝                    Ս. Սարգսյանը, Լ. Մարտիրոսյանը, Ռ. Մարդոյանը,  

Ե.Սերոբյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  
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1.Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի  «Ակադեմիական խորհրդատվությունների կառավարման 

աշխատակարգը»: 

2. Աշխատակարգին անդրադառնալ մեկ տարի փորձաշրջանից հետո:   

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

23 անդամ. կողմ՝ 20, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 2: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝  

 2016թ.-ի ուսանողական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածուի տպագրության 

երաշխավորության մասին 

        Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն Ա. Սարգսյանը ներկայացրեց, որ 2016թվականի ուսանողական 

գիտաժողովում ներկայացված աշխատանքներից տպագրության է երաշխավորվել 47 

աշխատանք, որն էլ պետք է հաստատվի գիտական խորհրդի կողմից: 

Հարցը բուռն քննարկումների առարկա դարձավ, մասնավորապես՝պարոն Ս. 

Սարգսյանի կողմից առաջարկվեց հոդվածներն ուղարկել արտաքին գրախոսման, 

որից հետո միայն երաշխավորել տպագրության, տիկին Ռ. Մարդոյանը 

հակադարձեց,  ասելով, որ կարծես թե դրանով մենք չենք վստահում մեր 

դասախոսական կազմին: Պարոն Ե. Սերոբյանը առաջարկեց, ընտրել ուսանողների 

երեք լավագույն աշխատանքներ, ուղարկել արտաքին գրախոսման, լավագույն 

արդյունքի դեպքում այս հանգամանքը նկատի ունենալով երեք ուսանողների 

նկատմամբ կիրառել վարձավժարի զեղչեր: 

Ա. Սարգսյանի կողմից հարց հնչեց, թե որ չափորոշիչներով են ընտրվելու երեք 

լավագույն աշխատանքները, քանի որ դրանք տարբեր առարկաներից են և ինքը 

ընդհանրապես չի ընկալում, թե ինչ է նշանակում հոդվածներին առաջին, երկրորդ, 

երրորդ տեղեր տալը: Պարոն Ս. Սարգսյանը ասաց,, որ կան չափանիշներ, օրինակ 

տվյալ հոդվածը քանի հոգու կողմից է ընթերցվել ուքննարկվել: Պարոն Ե. Սերոբյանը 

առաջարկեց խնդրել Ա. Սարգսյանին առաջիկայում մշակել ՈՒԳԸ-ի հոդվածների 

տպագրության երաշխավորման համար որոշակի չափորոշիչներ մեր համալսարանի 

համար, իսի 2016թ.-ի ՈՒԳԸ-ի ընտրված հոդվածները երաշխավորել տպագրության: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

Երաշխավորել հրատարակության ՇՊՀ-ի 2016թ.-ի ուսանողական գիտաժողովի 

հոդվածների ժողովածուն: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

3. ԼՍԵՑԻՆ՝  
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Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով վճարովի ուսուցման 

համակարգում ընդգրկված սովորողների 2018-2019 ուստարվա  վարձավճարների 

զեղչման համակարգի բարելավման  մասին 

Պարոն Ե. Սերոբյանի կողմից ներկայացվեց, որ Շիրակի պետական համալսարանը 2018-

2019 ուստարում ուսանողի սոցիալական վիճակի և բարձր առաջադիմության արդյունքների 

հաշվառմամբ, իր միջոցների հաշվին ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում /զեղչ/ է 

տրամադրում հետևյալ սոցիալական խմբերին*. 

Առկա ուսուցում /բակալավր և մագիստրատուրա/ 

1. Սոցիալապես անապահով (ընտանիքի անապահովության §սահմանային 

միավորի¦դեպքում)-Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցների 

հաշվին: 

2. 18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած ուսանողներին՝ մինչև 23 

տարին լրանալը - 50% զեղչ   

3. 23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ /միածնող/ ուսանողներին - 50% զեղչ, 

4.մինչև 1 տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին - 50% զեղչ, 

ՄՈԳԻ ՇԵՄ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՄՈԳ ՇԵՄ 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

ԶԵՂՉԻ 

ՉԱՓ 

76 86 50% 

 

5. 3 և ավելի անչափահաս երեխա կամ 3 և ավելի ուսանող ունեցող ընտանիքների 

ուսանողներին- 30% զեղչ, 

ՄՈԳԻ ՇԵՄ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՄՈԳ ՇԵՄ 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

ԶԵՂՉԻ 

ՉԱՓ 

76 86 30% 

 

6. 1-ին կամ 2-րդ կարգի հաշմանդամ, այդ թվում՝ հաշմանդամ ազատամարտիկ ծնող ունեցող 

ուսանողներին -30% զեղչ 

ՄՈԳԻ ՇԵՄ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՄՈԳ ՇԵՄ 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

ԶԵՂՉԻ 

ՉԱՓ 

76 86 30% 

 

7.Մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում մարտական 

հերթապահության կամ գործողության մեջ ընդգրկված պարտադիր զինվորական 

ծառայություն անցած ուսանողներին-  մարտականա հերթապահություն՝ 30% զեղչ,, 

մարտական գործողություն՝  70% զեղչ, 

8.Սոցիալապես անապահով և ընտանիքի անապահովության գնահատման համակարգում 

հաշվառված /ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորից ցածր միավոր /0-29.99/ 

ունեցող ընտանիքների/ ուսանողներին - 20% զեղչ, 
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9.Հեռավոր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերի հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների 

երեխա-ուսանողներին - 30% զեղչ, 

10. Մարզական և ստեղծագործական ակնառու հաջողություն ունեցող ուսանողներին. - 30% 

զեղչ. 

 Աշխարհի, Եվրոպայի և Հայաստանի չեմպիոն ուսանողներ, Օլիմպիական խաղերի 

մրցանակակիրներ, 

 արտասահմանյան կամ հանրապետական մենահամերգ կամ ցուցահանդես ունեցած 

ուսանողներ, 

 միջազգային կամ հանրապետական ուսանողական առարկայական օլիմպիադաների 

մրցանակակիրներ, 

 միջազգային կամ հանրապետական ՈՒԳԸ գիտաժողովի մրցանակակիրներ: 

11.Փոխատեղման /ռոտացիա/ մրցույթի արդյունքում 0.1 միավոր տարբերությամբ վճարովի 

համակարգ տեղափոխված ուսանողներին - 50% զեղչ: 

Մի քանի արտոնությունների հավակնելու դեպքում ուսանողը կարող է օգտվել 

դրանցից միայն մեկից, որի դեպքում կիրառվում է մասնակի փոխհատուցման առավելագույն 

չափը: 

* Հիմք 1. Հիմք 1. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ 

օրենքի  Հոդված 6, կետ  4.1: 

* 1-ին, 2-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ կետերի զեղչն իրականացնելու համար ՄՈԳ-ի նվազագույն 

շեմը սահմանել 40 միավորը: 

  ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ս. Սարգսյանը, Հ. Դրմեյանը, Ա. Չարչօղլյանը, Ջ. Ղազարյանը, Ա. 

Սարգսյանը, Ռ. Մարդոյանը, Բ. Պողոսյանը, Թ. Մելիքյանը: 

Արդյունքում ավելացվեց նաև հետևյալ դրույթը. 

Համալսարանի ռեկտորի, մանդատային հանձնաժողովի առաջարկությամբ և գիտական 

խորհրդի որոշմամբ ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում է տրամադրվում 

առանձնահատուկ դեպքերում այլ կարգավիճակ ունեցող և  ուսանողի՝   բակալավրի 

կրթական ծրագրով 86 և ավելի, մագիստրոսականով՝91 և ավելի ՄՈԳ-ի  պարագայում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

Հաստատել ԳՊՄԻ ՊՈԱԿ-ի §Ուսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգի¦ 3.6  կետերի հետ 

կապված բարելավման գործառույթները 2018-2019 ուստարում: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

23 անդամ. կողմ՝ 20, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 2: 

4. ԼՍԵՑԻՆ՝  
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ՇՊՀ-ի  Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի գործարարության և 

վարչարարության ամբիոնի դասախոս Խաչատուր  Սարգսի Իսրայելյանին դոցենտի 

գիտական կոչում շնորհելու մասին 

Գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյանը ներկայացրեց դոցենտի գիտական կոչում 

հայցող հավակնորդին և համապատասխան փաստաթղթերը:  

Դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդ՝ 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

    Գիտական կոչում շնորհելու մասին որոշում կայացնելու համար անցկացնել փակ 

գաղտնի քվեարկություն, որի կազմակերպման համար ընտրվեց 3 հոգուց բաղկացած 

հաշվիչ հանձնաժողով հետևյալ կազմով՝ Հենրիկ Դրմեյան (նախագահ¤,  Ռուզաննա 

Մարդոյան, Արթուր Չարչօղլյան (անդամներ): 

Քվեարկության անցկացումից հետո հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ                   

Հենրիկ Դրմեյանը  ներկայացրեց հետևյալ արդյունքը. 

 

 

 

    Հաշվի առնելով, որ ներկայացրած գործը լիովին համապատասխանում է ՀՀ 

կառավարության 09.07.2001թ. հ. 615 որոշմամբ հաստատված ՀՀ-ում 

գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ 

շնորհելու կարգի` դոցենտի գիտական կոչման համար սահմանված պահանջներին 

(5գ), ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի նիստում անցկացված փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքների հիման վրա (քվեարկել են 23-ը. կողմ՝ 22, դեմ՝ 0, անվավեր՝ 1) 

Խաչատուր Սարգսի Իսրայելյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում՝ Ը0. 002 

– «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ և միջնորդել ՀՀ ԲՈԿ՝ հաստատելու այդ 

որոշումը և ամրագրելու համապատասխան դիպլոմով: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

5. ԼՍԵՑԻՆ` 

ՇՊՀ-ի  Բնագիտանաթեմատիկական ֆակուլտետի  աշխարհագրության, 

կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դասախոս Աիդա Նարիմանի Ամազարյանին 

դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին 

№ Անուն, հայրանուն, ազգանուն Ամբիոն, ձևայնացված 

կարգավիճակ 

Գիտության բնագավառ, 

մասնագիտություն,  թվանիշ 

1. Խաչատուր Սարգսի Իսրայելյան  Գործարարության և 

վարչարարության 

ամբիոնի դասախոս, 

Տնտեսագիտություն ( Ը0. 002) 

 

 

№ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Կողմ Դեմ Ձեռնպահ 

1. Իսրայելյան Խաչատուր Սարգսի 22 0 0 
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Գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյանը ներկայացրեց դոցենտի գիտական կոչում 

հայցող հավակնորդին և համապատասխան փաստաթղթերը:  

Դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդ՝ 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

    Գիտական կոչում շնորհելու մասին որոշում կայացնելու համար անցկացնել փակ 

գաղտնի քվեարկություն, որի կազմակերպման համար ընտրվեց 3 հոգուց բաղկացած 

հաշվիչ հանձնաժողով հետևյալ կազմով՝ Հենրիկ Դրմեյան (նախագահ¤,  Ռուզաննա 

Մարդոյան, Արթուր Չարչօղլյան (անդամներ): 

Քվեարկության անցկացումից հետո հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ                   

Հենրիկ Դրմեյանը  ներկայացրեց հետևյալ արդյունքը. 

 

 

    Հաշվի 

առնելով, որ ներկայացրած գործը լիովին համապատասխանում է ՀՀ 

կառավարության 09.07.2001թ. հ. 615 որոշմամբ հաստատված ՀՀ-ում 

գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ 

շնորհելու կարգի` դոցենտի գիտական կոչման համար սահմանված պահանջներին 

(5գ), ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի նիստում անցկացված փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքների հիման վրա (քվեարկել են 23-ը. կողմ՝ 22, դեմ՝ 0, անվավեր՝ 1) Աիդա 

Նարիմանի Ամազարյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում՝ ԻԴ.04.02 

– «Ցամաքի  ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա» մասնագիտությամբ և 

միջնորդել ՀՀ ԲՈԿ՝ հաստատելու այդ որոշումը և ամրագրելու համապատասխան 

դիպլոմով: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

6. ԼՍԵՑԻՆ` 

2018-2019 ուստարվա հոկտեմբեր-մայիս ամիսների ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի    

աշխատանքային պլանի քննարկման  մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաջորդ գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել 2018-2019 ուստարվա 

հոկտեմբեր-մայիս ամիսների ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի    աշխատանքային պլանը՝ 

№ Անուն, հայրանուն, ազգանուն Ամբիոն, ձևայնացված 

կարգավիճակ 

Գիտության բնագավառ, 

մասնագիտություն,  թվանիշ 

1. Աիդա Նարիմանի Ամազարյան   Աշխարհագրության, 

կենսաբանության և 

քիմիայի ամբիոնի 

դասախոս, աշխ. գիտ. 

թեկնածու 

 Ցամաքի  ջրաբանություն, 

ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա  

( ԻԴ.04.02) 

 

 

№ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Կողմ Դեմ Ձեռնպահ 

1. Ամազարյան Աիդա Նարիմանի  22 0 0 
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ամբիոնի վարիչների թափուր տեղի մրցույթների անցկացման ժամկետները 

տեղափոխելով  2018-ի հունվարից հետո: 

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

Գիտական խորհրդի նախագահ`   Ե. Սերոբյան 

Գիտական խորհրդի 

քարտուղար՝ 

  

Կ. Պետրոսյան 

Արհմիութենական 

կազմակերպության նախագահ`  

  

Վ. Խաչատրյան 

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան` 

Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի դեկան՝ 

  

Բ. Պողոսյան 

 

Օ. Հովհաննիսյան 

Ռազմական ամբիոնի պետի 

տեղակալ՝ 

  

Ե. Տոնոյան 

Ուսումնագիտական 

խորհրդատվական կենտրոն-

գրադարանի տնօրեն` 

  

 

Թ. Խաչատրյան 

Ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, 

ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման 

բաժնի վարիչ-գլխավոր 

հաշվապահ` 

  

 

 

 

 

Ռ. Քալաջյան 

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի 

պրոֆեսոր՝ 

  

 

 

Ս. Սարգսյսան 

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի 

պրոֆեսոր՝ 

  

 

 

Հ. Դրմեյան 

Անգլերեն լեզվի և 

գրականության ամբիոնի 

պրոֆեսոր՝ 

  

 

Ա. Հովհաննիսյան 

Հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դոցենտ՝ 

  

Ս. Հայրապետյան 

Մանկավարժության ամբիոնի 

պրոֆեսոր` 

  

Ռ. Մարդոյան 
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Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի դեկան` 

  

Թ. Մելիքյան 

Միջմշակութային 

հաղորդակցության և 

զբոսաշրջության ամբիոնի 

ասիստենտ` 

  

 

 

Շ. Տեր-Ադամյան 

Մանկավարժության ամբիոնի 

դոցենտ` 

  

Լ. Ղուկասյան 

Մանկավարժության ամբիոնի 

դոցենտ` 

  

Լ. Հակոբյան 

Գիտական 

քաղաքականության,որակի 

ապահովման և  կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն` 

  

 

 

Ա. Սարգսյան 

Աշխարհագրության, 

կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոնի դոցենտ` 

  

 

Լ. Մարտիրոսյան 

ՇՊՀ ՈՒԽ նախագահի ԺՊ,  

Հումանիտար  գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետ, 

«Լրագրություն » 3-րդ կուրսի 

ուսանողուհի, 

  

 

 

 

Ջ. Ղազարյան 

Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետ, 

«Սոցիալական աշխատանք», 3-

րդ կուրսի ուսանողուհի ` 

  

 

 

Ա. Խաչատրյան 

Անգլերեն լեզու և 

գրականություն IV կուրսի 

ուսանողուհի` 

  

 

Հ. Ավետիսյան 

Մանկավարժության 

ֆակուլտետ, «Մեթոդիկա» 3-րդ 

կուրսի ուսանողուհի 

  

 

Է. Ավագյան 

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետ, 

«Աշխարհագրություն» 2-րդ 

կուրսի ուսանողուհի 

  

 

 

Լ. Հովհաննիսյան 

ՈւԳԸ նախագահ, 

աշխարհագրություն II կուրսի 

ուանող (մագիստրատուրա)՝ 

  

 

Ք. Հարությունյան 
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Ռազմական ամբիոն, 

«Նախազորակոչային և 

ֆիզիկական պատրաստություն» 

2-րդ կուրսի ուսանող՝  

  

 

Ս. Հարությունյան 

Պատմություն III կուրսի 

ուսանող (հեռակա 

բակալավրիատ) 

  

 

Ա. Չարչօղլյան 


