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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 14 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 24.05.2022թ. նիստի 

Գիտական խորհրդի  նիստը կայացավ հեռահար կապի միջոցով: 

Հաղորդագրություններ են ուղարկվել գիտական խորհրդի 39 (երեսունինը) 

անդամներին: 

Դիտարկումներ ու համաձայնություններ են ուղարկել գիտական խորհրդի  30 

(երեսուն)  անդամներ. 

№ ԱԶԳԱՆՈՒՆ, 

ԱՆՈՒՆ 

  ՊԱՇՏՈՆ ՍՏՈ

ՐԱԳ

ՐՈՒ

ԹՅՈ

ՒՆ

/ՆԵ

ՐԿԱ

ՅՈՒ

ԹՅԱ

Ն/

1. Սերոբյան 

Երվանդ 

Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտորի ԺՊ 

2. Ավետիսյան 

Նազելի 

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր 

    -տնօրենի ՊԿ 

3. Նիկողոսյան 

Գագիկ 

 ՇՊՀ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ 

4. Մելքոնյան 

Հովիկ 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնի      տնօրեն 

տնօրեն
5. Սարգսյան 

Արմենուհի 

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն 

6. Խաչատրյան 

Թերեզա 

Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն 

7. Պետրոսյան 

Կարինե 

Գիտական քարտուղար (գիտական խորհրդի քարտուղար¤ 

8. Մելիքյան 

Թամարա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան 

9. Հովհաննիսան 

Օֆելյա 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկան 

10. Մարդոյան 

Ռուզաննա 

Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան 

11. Մկրտչյան 

Արթուր 

 Ռազմական ամբիոնի պետ 

12. Դավինյան Աշոտ ՇՊՀ քոլեջի տնօրեն 
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13.  Դարբինյան 

Կարեն 

 ՇՊՀ ավագ դպրոցի տնօրենի ԺՊ 

14.  Խաչատրյան 

Վալերի 

ՇՊՀ արհմիության նախագահ 

15.  Մկոյան 

Արտաշես 

Մ.գ.դ, պրոֆեսոր, ( անենատարեց դոկտոր) 

16.  Սարգսյան 

Սամվել 

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր, 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի պրոֆեսոր 

17.  Մկրտչյան 

Արթուր 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի գործարարության և 

վարչարարության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, տնտ.գ.թ., դոցենտ 

18.  Ղուկասյան 

Լուսիկ 

 Մանկավարժության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի վարիչի 

ԺՊ, մ.գ.թ., դոցենտ 

19.  Աղանյան Գևորգ Մանկավարժության ֆակուլտետի ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  մ.գ.թ., դոցենտ 

20.  Գասպարյան 

Արշավիր 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի պատմության և 

փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., դոցենտ 

21. Սահակյան 

Կարինե 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի 

հոգեբանության  ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  հոգ.գ.թ., դոցենտ 

22. Հովհաննիսյան 

Անահիտ 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի և 

գրականության ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր  

23. 

 

Կուրազյան 

Օֆելյա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի արվեստի 

ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., ասիստենտ 

24. Տեր-Ադամյան 

Շուշան 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի միջմշակութային 

հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., 

դոցենտ   

25. Մաթևոսյան 

Էվելինա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և 

գրականության  ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  բ.գ.թ., դոցենտ 

26. Համբարյան 

Ժենյա 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

27. Գալստյան 

Ամալյա 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա 

մասնագիտության մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

28. Հովհաննիսյան 

Անժելա 

Մանկավարժության ֆակուլտետի  տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա  մասնագիտության 4-րդ կուրսի (հեռակա¤ ուսանողուհի 

29. Գրիգորյան 

Արուսյակ 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի քարտեզագրություն և 

կատաստրային գործ  մասնագիտության 4-րդ կուրսի  ուսանողուհի    

30. 

 

. 

Մինասյան 

Ելենա 

Ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական պատրաստության  

2-րդ կուրսի  ուսանողուհի    
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

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

աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների 

խթանման ընթացակարգի լրամշակման մասին 
 

Զեկուցող՝ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման 

 կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյան 

 

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

ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգի լրամշակման 

մասին 

Զեկուցող՝ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման 

 կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյան 

3․ ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական ծրագրով «Աշխարհագրություն» (դասիչ՝ ԻԴ.03.01) 

մասնագիտության առաջին կուրսի հայցորդ Համեստ Ալեքսանի Մկրտչյանի 

Ուսումնահետազոտական աշխատանքների պլանի և Ուսումնահետազոտական 

աշխատանքների անհատական պլանի հաստատման մասին 

Զեկուցող՝ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման 

 կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյան 

 

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

գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման» 

կարգի (հաստատված՝ ՇՊՀ-ի Գիտական խորհրդի 2021 թ.-ի դեկտեմբերի 6-ի 

նիստում) լրամշակման մասին 

Զեկուցող՝ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման 

 կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյան 

 

5. ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական ծրագրով «Դասավանդման և ուսուցման 

մեթոդիկա (ֆիզիկա)» (դասիչ՝ ԺԳ.00.02) մասնագիտության առաջին կուրսի 

հայցորդ Անի Խաչիկի Շահբազյանի Ուսումնահետազոտական աշխատանքների 

պլանի և Ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլանի 

հաստատման մասին 

Զեկուցող՝ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման 

 կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյան 

 

6.  ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական ծրագրով «Տնտեսության, նրա ոլորտների 

տնտեսագիտություն և կառավարում» (դասիչ՝ Ը.00.02) մասնագիտության 

առաջին կուրսի հայցորդ Մանե Աշոտի Ալեքսանյանի Ուսումնահետազոտական 

աշխատանքների պլանի և Ուսումնահետազոտական աշխատանքների 

անհատական պլանի հաստատման մասին 

Զեկուցող՝ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման 
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 կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյան 

 

 

7.  «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան¦ հիմնադրամի  

անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման բաժնի կանոնադրության 

հաստատման մասին 

     Զեկուցող՝ Անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման բաժնի 

 պետ Ա. Հովհաննիսյան 
 

 

 

1.ԼՍԵՑԻՆ` 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  

աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների 

խթանման ընթացակարգի լրամշակման մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի  աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական 

աշխատանքների խթանման ընթացակարգը (լրամշակված) 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

30 անդամ. կողմ՝ 30, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

2.ԼՍԵՑԻՆ` 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  

ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգի լրամշակման 

մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի  ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգը 

(լրամշակված) 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

30 անդամ. կողմ՝ 30, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

3.ԼՍԵՑԻՆ` 
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ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական ծրագրով «Աշխարհագրություն» (դասիչ՝ ԻԴ.03.01) 

մասնագիտության առաջին կուրսի հայցորդ Համեստ Ալեքսանի Մկրտչյանի 

Ուսումնահետազոտական աշխատանքների պլանի և Ուսումնահետազոտական 

աշխատանքների անհատական պլանի հաստատման մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

 Հաստատել հետազոտողի կրթական ծրագրով «Աշխարհագրություն» (դասիչ՝ 

ԻԴ.03.01) մասնագիտության առաջին կուրսի հայցորդ Համեստ Ալեքսանի 

Մկրտչյանի Ուսումնահետազոտական աշխատանքների պլանը և 

Ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլանը 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

30 անդամ. կողմ՝ 30, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

4.ԼՍԵՑԻՆ` 

««Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման» 

կարգի (հաստատված՝ ՇՊՀ-ի Գիտական խորհրդի 2021 թ.-ի դեկտեմբերի 6-ի 

նիստում) լրամշակման մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաստատել ««Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի 

տրամադրման» կարգը (լրամշակված) 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

30 անդամ. կողմ՝ 30, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

5.ԼՍԵՑԻՆ` 

ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական ծրագրով «Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա 

(ֆիզիկա)» (դասիչ՝ ԺԳ.00.02) մասնագիտության առաջին կուրսի հայցորդ Անի 

Խաչիկի Շահբազյանի Ուսումնահետազոտական աշխատանքների պլանի և 

Ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլանի հաստատման 

մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաստատել հետազոտողի կրթական ծրագրով «Դասավանդման և ուսուցման 

մեթոդիկա (ֆիզիկա)» (դասիչ՝ ԺԳ.00.02) մասնագիտության առաջին կուրսի 

հայցորդ Անի Խաչիկի Շահբազյանի Ուսումնահետազոտական աշխատանքների 

պլանը և Ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլանը 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 



30 urtr4uni.\r.t.i' 30, rlhrl'0, &hnhqurh'0:

6.LUb3hL'

CA2-h hhuruqnnnrlfr \ppur\rutr bpuqpn{ uSl-rurhuntld1urh, lrp* nlnprnhhpfr

utruhuurqfrurmp;nth h \urnurtlrupntil, (+uuht' C.00.02) rluruhuqfrurntp3urtr

tunur2frtr \mpufr hurlgnp4 Urutrh U2nur[r Ulhpuurtr3urhfr fltunuihurhhururqnuru\urtr
ur2fuunnurtrptrhpfr qlurLb L .[humr.firuhhurruqnurru\urtr ur2]uurururtrphhpfr

urtrhuurur\urtr ulluhlr huruururuuJurtr ilruulrh

nrncbShL'

Zuruururtnhl hhururqntnnrl|r \ppur[rul-r bpurqpn{ ostrurhuntplutr, t P* nlnputrhpfr

uhuhuruqlruntp3nttr h \urnru{urpnrr.f, (+*rrhl C. 00.02) druuLuq]rr.nntp3urh urnur2frh

\ntpufr hur3gnprl UurLh U2nur[r Ulhpuurtr3urtr]r .Cltunttihruhhurruqntnur\url-r

ur2|uururutrphtpfr ulluhp U Otunr-r.ltnuhhururqnurur\urh ur2]uurururhptrhp]r

ruhhuuu\urtr qlurhp
S.lbUfrrbShL'

30 tutr4rurl. \"qrl' 30, rlhd' 0, &tntrqruh' 0:

7.LUb8hL'

"Clrpru\|r U. LurpuL43uhlr urh{utr qhuur\urh hruilurlurupruhl hfrdtru4puni]r

urtr&trur\urqrffr \runur{urprirutr h }rpurrlur\uh urquhn{ilurh prudtrfr \rutrntrurrlpntp3urtr
huruu ururdrutr rftu ulrtr

nrncbShL'

Zuruuuurhl .Chp*htr U. Ltupurtr4lulLh rutrrlutr ulhrnu\ruh hruriurluurpuLl

hlnftrurrlpurtlfr urtr&trru\urqtffr \urnu{urprftuh U }rpurrlur\urtr ruquhnrltlurh purdhfr

\urtrnbrurlpntplnthp
g.I,bUfr{b3hL'

30 utr4uni. \rtt.i' 29, rlhd' 1, &hnhqurh' 0:

Qfrtnur\urtr ]unphp4fr trur]uurqruh'
Qlrurur\urtr ]unphpaft
purplIlnqulp




