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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 03 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 6.10.2020թ. նիստի 

 

Գիտական խորհրդի արտահերթ նիստը կայացավ հեռահար կապի միջոցով: 

Հաղորդագրություններ են ուղարկվել գիտական խորհրդի 37 (երեսունյոթ) 

անդամներին: 

Դիտարկումներ ու համաձայնություններ են ուղարկել գիտական խորհրդի 25 

(քսանհինգ¤ անդամներ. 

 

1.  Ավետիսյան Նազելի Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի  

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ 

2.  Նիկողոսյան Գագիկ  ՇՊՀ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ 

 3.  Մելքոնյան Հովիկ  Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

 կապերի կենտրոնի տնօրեն 

4.  Սարգսյան 

Արմենուհի 

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու  

կառավարման  կենտրոնի տնօրեն 

5.  Խաչատրյան 

Թերեզա 

Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների,  

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն 

6. 

7. 

8. 

Պետրոսյան Կարինե 

Պողոսյան Բագրատ 

Գիտական քարտուղար (գիտական խորհրդի քարտուղար¤ 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

8. Մելիքյան Թամարա Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան  

 

 

 

 

 

 

9. 

 

10. 

Մարդոյան 

Ռուզաննա 

Հովհաննիսյան 

Օֆելյա 

 

 

 

Օֆելյա 

  

 

 

Օֆելյա 

Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան 

 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկան 

11. Մկրտչյան Արթուր   Ռազմական ամբիոնի պետ 

12. Դավինյան Աշոտ ՇՊՀ քոլեջի տնօրեն 

13. Խաչատրյան Վալերի ՇՊՀ արհմիության նախագահ 
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14. Սողոյան Սպարտակ Մ.գ.դ, պրոֆեսոր, ( անենաերիտասարդ դոկտոր) 

 

 
15. Մկոյան Արտաշես Մ.գ.դ, պրոֆեսոր, ( անենատարեց դոկտոր) 

 

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

16. Մարտիրոսան Լևոն Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ,  

աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

17. Ղուկասյան Լուսիկ  Մանկավարժության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի  

վարիչի ԺՊ, մ.գ.թ., դոցենտ 

18. Աղանյան Գևորգ Մանկավարժության ֆակուլտետի ֆիզիկական  

դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի ԺՊ,   

մ.գ.թ., դոցենտ 

19. Խորիկյան 

Հովհաննես 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

պատմության  և փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., 

 դոցենտ  

20. Սահակյան Կարինե Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

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

21. 

 

Կուրազյան Օֆելյա Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի արվեստի  

ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., ասիստենտ 

22. 

 

23. 

Տեր-Ադամյան 

Շուշան 

 

Մաթևոսյան  

Էվելինա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

 միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի 

 վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ.,ասիստենտ  

 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի ռուսաց  

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

24. Համբարյան Ժենյա Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի ինֆորմատիկա և 

 կիրառական մաթեմատիկա մասնագիտության 4-րդ կուրսի  

ուսանողուհի 

25. Հովհաննիսյան 

Յուլյանա 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա  

մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

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

մարքեթինգային ռազմավարության հայեցակարգի հաստատման  մասին 

Ներկայացնող` արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնի տնօրեն Հ. Մելքոնյան 

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

ակադեմիական շարժունության կազմակերպման ընթացակարգի   հաստատման  

մասին 

Ներկայացնող` արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնի տնօրեն Հ. Մելքոնյան 

3.«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի՝ 

հասարակայնության հետ կապերի ընթացակարգի հաստատման  մասին 

Ներկայացնող` արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնի տնօրեն Հ. Մելքոնյան 

 

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

գիտության եվ հետազոտության միջազգայնացման քաղաքականության 

հաստատման  մասին 

Ներկայացնող` արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնի տնօրեն Հ. Մելքոնյան 
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1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական  համալսարան» հիմնադրամի՝ 

մարքեթինգային ռազմավարության հայեցակարգի հաստատման  մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական  համալսարան» 

հիմնադրամի՝ մարքեթինգային ռազմավարության հայեցակարգը 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

25 անդամ. կողմ՝ 24, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 0: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական  համալսարան» հիմնադրամի՝ 

ակադեմիական շարժունության կազմակերպման ընթացակարգի   հաստատման  

մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական  համալսարան» 

հիմնադրամի՝ ակադեմիական շարժունության կազմակերպման ընթացակարգը    

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

25 անդամ. կողմ՝ 24, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 0: 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի՝ 

հասարակայնության հետ կապերի ընթացակարգի հաստատման  մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական  համալսարան» 

հիմնադրամի՝ հասարակայնության հետ կապերի ընթացակարգը 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

25 անդամ. կողմ՝ 24, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 0: 

4. ԼՍԵՑԻՆ՝ 
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