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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 08 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 24.12.2018թ. նիստի 

Նիստը կայացավ հեռահար կապի միջոցով: Հաղորդագրություններ են ուղարկվել 

գիտական խորհրդի 31 (երեսունմեկ) անդամներին: 

 Առաջարկություններ և համաձայնություններ են ուղարկել գիտական խորհրդի 21 

անդամներ. 

 

 

1. Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի  —Ռեկտորի պարտականություններ կատարող    

2. Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար, կենսաբանական  

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

3. Պողոսյան Բագրատ Ժորայի – Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի 

դեկան, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի դասախոս, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

4. Հովհաննիսյան Օֆելյա Հայկազի -Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետի դեկան 
    5. Մելքոնյան Հովիկ Սենեքերիմի – Արտաքին համագործոկցության և    

հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի տնօրեն 

6. Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի -Գրադարան- ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն 
    7. Հովհաննիսյան Արտաշես Ալեքսանի– Անձնակազմի կառավարման և իրավական 

ապահովման բաժնի պետ 

8. Քալաջյան Ռաֆֆի 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. Հովհաննիսյան Անահիտ Սերյոժայի — Բանասիրական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր, անգլերեն լեզվի և գրականության 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.Մկրտչյան Արթուր Վազգենի — Ռազմական ամբիոնի պետ 

15. Տեր-Ադամյան Շուշանիկ Վոլոդյայի — Բանասիրական գիտությունների 

թեկնածու, միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի 

ասիստենտ 

16. Ղուկասյան Լուսիկ Հենրիկի— Մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

17. Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն 

18. Խաչատրյան Աննա Արմենի — Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետ, «Սոցիալական աշխատանք», 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 
     19. Ավետիսյան Հրանուշ Կարապետի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտետ, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

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

րդ կուրսի ուսանողուհի 

21.Հարությունյան Քաջիկ Հակոբի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Աշխարհագրություն» 2-րդ  կուրսի ուսանող (մագիստրատուրա) 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

1. §Գիտական տեղեկագիր¦ հանդեսի Ա և Բ պրակների խմբագրական կազմերում    

փոփոխություն կատարելու մասին 

Հաղ.՝  ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր Ս. 

Սարգսյան 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

 §Գիտական տեղեկագիր¦  հանդեսի Ա և Բ պրակների խմբակազմերում կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները. 

1) Քանի որ պարոն Սահակ Մինասյանը դուրս է եկել ՇՊՀ-ի ռեկտորի պաշտոնից, ի 

պաշտոնե նշված խմբագրակազմերում ընդգրկել ռեկտորի  ԺՊ  դոցենտ  

Եր. Սերոբյանին (մասնագիտությունը՝ ֆիզիկա), 

2) Նշված խմբագրակազմերում  ի պաշտոնե ընդգրկել ՇՊՀ-ի գիտական 

քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն 

 Ա. Սարգսյանին (մասնագիտությունը՝ կիրառական մաթեմատիկա, մեխանիկա): 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

21 անդամ. կողմ՝ 21, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

 

 

 

 

 

Գիտական խորհրդի նախագահ`   Ե. ՍԵՐՈԲՅԱՆ 

Գիտական խորհրդի 

քարտուղար՝ 

  

Կ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 


