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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 8 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 18.01.2021թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 40 (քառասուն) անդամից՝ 36-ը  (երեսունվեց),  

 

Նիստին մասնակցում էին՝ 

 

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 

5.  Սարգսյան 

Արմենուհի 

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման 

 կենտրոնի տնօրեն 

6.  Խաչատրյան 

Թերեզա 

Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների,  

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն 

7. 

 

8. 

Պետրոսյան 

Կարինե 

Պողոսյան 

Բագրատ 

Գիտական քարտուղար (գիտական խորհրդի քարտուղար¤ 

 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

9. Հովհաննիսյան 

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 տնօրեն 

14. Խաչատրյան 

Վալերի 

ՇՊՀ արհմիության նախագահ 

15. Սողոյան 

Սպարտակ 

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

16. Մկոյան 

Արտաշես 

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

17. Սարգսյան 

Սամվել 

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր,  

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  

ամբիոնի պրոֆեսոր 

18. Մարտիրոսան 

Լևոն 

Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ,  

աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

19. Մկրտչյան 

Արթուր 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի գործարարության և 

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

20. Ղուկասյան 

Լուսիկ 

 Մանկավարժության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի  

վարիչի ԺՊ, մ.գ.թ., դոցենտ 

21. Աղանյան 

Գևորգ 

Մանկավարժության ֆակուլտետի ֆիզիկական  

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

դոցենտ 

22. Սահակյան 

Կարինե 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

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

23. Հովհաննիսյան 

Անահիտ 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի  

անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր,  

պրոֆեսոր  

24. 

 

Կուրազյան 

Օֆելյա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի արվեստի  

ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., ասիստենտ 

25. Տեր-Ադամյան 

Շուշան 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

 միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի վարիչի 

 ԺՊ, բ.գ.թ., 

 ասիստենտ   26. Մաթևոսյան 

Էվելինա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և 

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

27. Համբարյան 

Ժենյա 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի ինֆորմատիկա և 

 կիրառական մաթեմատիկա մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 
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28. Հովհաննիսյան 

Յուլյանա 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա  

մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

29. Գալստյան 

Ամալյա 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա  

մասնագիտության  մագիստրատուրայի 1-ին  կուրսի 

 ուսանողուհի 

30. Վիրաբյան Ալլա Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի  ռուսաց լեզվի և  

գրականություն  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

31. Մուրազյան 

Վարդուհի 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի   

անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտության  

4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

32. Աթոյան 

Շուշաննա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի   

անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտության  

4-րդ կուրսի ուսանողուհի  

33. Խաչատրյան 

Կարեն  

Մանկավարժության ֆակուլտետի  ֆիզիկական դաստիարակություն 

 և սպորտային մարզումներ մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող 

34. Աթոյան Արտյոմ Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

պատմության  մասնագիտության  մագիստրատուրայի 2-րդ  կուրսի 

 ուսանող 

35. Հովհաննիսյան 

Հռիփսիմե 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի 

 սոցիոլոգիա  մասնագիտության   4-րդ  կուրսի ուսանողուհի 

36. Սարգսյան 

Սվետլանա 

Ռազմական ամբիոնի  նախնական զինվորական պատրաստություն  

 մասնագիտության   4-րդ կուրսի ուսանողուհի  
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

                1. ՇՊՀ-ում իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 

ֆինանսավորման ծրագրի 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբեր 

ժամանակահատվածն ընդգրկող տարեկան հաշվետվությաւն  մասին 
  (զեկուցող ծրագրի գիտական ղեկավար՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ գիտությունների 

դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Սարգսյան) 

2. ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի ձևավորման նպատակով  պրոֆեսորա-  

դասախոսական կազմից առաջադրված թեկնածուների ընտրություն  
Հաղ.՝   ռեկտորի ԺՊ  Ե. Սերոբյան 

                      

Գիտական խորհրդի նախագահ Ե. Սերոբյանը բացելով գիտական խորհրդի 

նիստը, հայտարարեց քվեակազմի առկայության մասին և քվեարկության դրեց նիստի 

օրակարգը: 

 ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ ՝  

36 անդամ. կողմ՝ 36, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Օրակարգը հաստատվեց: 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ում իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 

ֆինանսավորման ծրագրի 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածն 

ընդգրկող տարեկան հաշվետվությաւն  մասին 

 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ հաշվետվությունը նախօրոք էլեկտրոնային 

տարբերակով ներկայացվել է գիտական խորհրդի անդամներին և եթե կան հարցեր, 

կարող են առաջադրել պարոն Սարգսյանին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ`  

Գ. Նիկողոսյանը, ով շնորհալական խոսք ուղղելով պարոն Սարգսյանին` նշեց, որ 

երկար տարիներ նա իր դպրոցով նման աշխատանքներ է կատարում և հույս հայտնեց, 

որ այդ աշխատանքները շարունակական կլինեն:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

   Նշելով, որ լրիվությամբ կատարվել են 2020 թվականի համար նախատեսված  

  գիտական հետազոտությունները, հրատարակված են բավարար քանակությամբ 

  գիտական հոդվածներ, ընդունել հաշվետվությունը, այն գնահատել դրական և 

  ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍ Գիտության        կոմիտե: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

36անդամ. կողմ՝ 36, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի ձևավորման նպատակով 

պրոֆեսորադասախոսական կազմից առաջադրված թեկնածուների ընտրություն 
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Պարոն Սերոբյանը  ներկայացրեց, որ ՇՊՀ հոգաբարձուների նախկին խորհուրդը 

դադարեցրել է իր գործունեությունը, քանի որ §Հիմնադրամների մասին օրենքի¦ 

համաձայն՝ եթե հոգաբարձուների խորհրդի անդամների կեսը կամ կեսից ավելին 

դադարեցնում են իրենց գործունեությունը, ապա մնացածի գործունեությունը 

ինքնաբերաբար դադարում է: Պարոն Սերոբյանը շարունակեց, որ հոգաբարձուների 

խորհրդի նախկին նախագահ պարոն Բարսեղյանից նոյեմբերի 18-ին ինքը  հաղորդում 

է ստացել, որ  14 հոգաբարձուներից ևս 3-ը իրեց դիմումների հիման վրա դուրս են եկել 

խորհրդի  կազմից և արդյունքում, ըստ գործող կարգի, իր կողմից  հանրապետության 

վարչապետին և ԿԳՄՍ նախարարին նամակներ են ուղղվել իրավիճակի 

ներկայացման նպատակով:  

Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ այնուհետ նախարարից ստացվել է նամակ, որով 

առաջարկվում և հորդորվում է, որպեսզի սեղմ ժամկետներում  ապահովել 

համալսարանի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով բուհի ՊԴ կազմի 

ներկայացուցիչներից հոգաբարձուների խորհրդի անդամության նոր թեկնածուների 

առաջադրման գործընթացը: Ամբիոններից, այնուհետև ֆակուլտետային 

խորհուրդների կողմից ընտրությամբ առաջադրվել են  հոգաբարձուների խորհրդի 

անդամության թեկնածուներ` գիտական խորհրդի կողմից  ընտրության համար: 

Այնուհետև պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց յուրաքանչյուր ֆակուլտետից ընտրված  

3-ական` և ավագ դպրոցի ու քոլեջի 2-ական թեկնածուներին (անվանացանկը կցված է 

ստորև¤: Միաժամանակ ուսանողական խորհուրդը 29.12.2020թ.-ին, ըստ 

կանոնադրության, ուսանողներից հոգաբարձուների խորհրդի անդամների 

ընտրություն է կատարել և հիմնադիր ու լիազոր մարմին ներկայացրել  ընտրված 

ուսանողների ցուցակը: Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց նաև  հարցի հետ կապված 

ՇՊՀ -ի կանոնադրության համապատասխան դրույթները՝ VI կետ 26, 27 ենթակետերը  

և առաջարկեց  պրոֆեսորադասախոսական կազմից  հոգաբարձուների խորհրդի 

անդամության առաջադրված 16 թեկնածուներից  գիտական խորհուրդի կողմից  

ընտրել  6 անդամի՝ հիմնավորելով դա կանոնադրության համապատասխան  կետով, 

որ պրոֆեսորադասախոսական կազմից ընտրված հոգաբարձուների խորհրդի 

անդամները կազմում են խորհրդի անդամների 25 տոկոսը (VI կետ 26 ենթակետ):  
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ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԱԶԳԱՆՈՒՆ, ԱՆՈՒՆ 

Հարությունյան Նաշիկ Պողոսի 

Մանուկյան Վարդան Ֆրանցի 

 Սարգսյան Մանիկ Հրաչի 

Բարսեղյան Գրիգոր Եդիգարի 

Հակոբյան Լիզա Հելբերտի 

Գևորգյան Լուսինե Վահրամի 

Տոնոյան Աշխեն Վլադիմիրի 

Խորիկյան Հովհաննես Գեորգու 

Համբարյան Գագիկ Լևոնի 

Հայրապետյան Սերգո Արտուշի 

Մովսիսյան Սոնա Հարությունի 

Մանուկյան Մերի Ֆելիքսի 

Հովհաննիսյան Վահագն Ռաֆայելի 

Խաչատրյան Հերմինե Ռոբերտի 

Մուրադյան Ինեսա Սամվելի 

Մելքոնյան Արմեն Գրիգորի 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` 

Է. Մաթևոսյանն, ով առաջարկեց.  քանի որ դպրոցի և քոլեջի ներկայացուցիչներին 

գիտական խորհրդի անդամները  չեն ճանաչում, ավագ դպրոցի և քոլեջի տնօրենները 

ներկայացնեն հոգաբարձուների խորհրդի անդամության թեկնածուներին: 

Պարոն Դարբինյանն ու պարոն Դավինյանը ներկայացրին իրենց աշխատակիցներին:  

Վ. Խաչատրյանին հետաքրքրում էր, թե ինչ չափորոշիչներով են ֆակուլտետներում, 

ավագ դպրոցում և քոլեջում ընտրվել հոգաբարձուների խորհրդի անդանության 

թեկնածուները: 

Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց,  պարզ է, ընտրության ժամանակ ՊԴ կազմի 

ներկայացուցիչները գիտակցում են, որ գործուղում են այնպիսի անձի, ով 

հիմնադրամի բարձրագույն կառավարման մարմնում պիտի ներկայացնի 

ֆակուլտետի, ուսանողի և բուհի շահերը և եթե ֆակուլտետային խորհուրդների 

կողմից նրանք ընտրվել են, ուրեմն իր կարծիքով, կարող են այդ գործը կատարել: Ապա 

շարունակեց, որ որևէ կանոնադրությամբ նման չափորոշիչներ  այս պահին չկան  և 
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եթե, որպես գիտական խորհրդի անդամ, պարոն Խաչատրյանը առաջարկեր 

կանոնակարգ մշակել և որոշակի չափորոշիչներ մշակվեին, ապա կարելի էր 

ժամանակին առաջարկել և գուցե կհասցնեին  ունենալ այդ չափորոշիչները: 

Այնուհետ պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ §Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի¦ ֆակուլտետի 2 անդամության թեկնածուներ՝ Հովհաննես Խորիկյանն ու 

Գագիկ Համբարյանը գիտական խորհրդի նիստից մեկ ժամ առաջ ինքնաբացարկ են 

հայտարարել և այդ ֆակուլտետից  հոգաբարձուների խորհրդի  անդամության   

թեկնածու է մնում մեկ անձ՝ Աշխեն Տոնոյանը: Սակայն քանի որ Պարոն Խորիկյանը 

էլեկտրոնային նամակով երկուսի անունից էր դիմել, ապա բուհի իրավաբանի և Ա. 

Սարգսյանի առաջարկով Գագիկ Համբարյանը նույնպես իր էլեկտրոնային փոստով 

պետք է հաստատի իր ինքնաբացարկի փաստը, իսկ եթե չի հաստատում, ապա նրան 

համարել անդամության թեկնածու: Գիտական խորհրդի քարտուղար Կ. Պետրոսյանը 

Գ. Համբարյանի հետ հեռախոսային կապով ճշտեց, որ նրա ինքնաբացարկը հավաստի 

է և պարոն Գ. Համբարյանը հրաժարվում է հոգաբարձուների խորհրդի կազմում  

ընտրվելուց, ինչը հաստատեց նաև իր էլեկտրոնային փոստից ուղարկած նամակով:  

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ վերոհիշյալով պայմանավորված, 

պրոֆեսորադասախոսական կազմից  հոգաբարձուների խորհրդի անդամության 

առաջադրված արդեն 14 թեկնածուներից  գիտական խորհուրդի կողմից  պետք է 

ընտրել   6 անդամի: 

Նիստի նախագահը գիտական խորհրդի անդամներին  քվեաթերթիկի ձևն ու փակ 

գաղտնի քվեարկության կարգը ներկայացնելուց հետո, առաջարկեց գիտական 

խորհրդի անդամներից ընտրել հաշվիչ հանձնաժողով՝ փակ գաղտնի քվեարկություն 

անցկացնելու և դրա արդյունքներն ամփոփելու համար:  

Պարոն Սողոյանն առաջարկեց հաշվիչ հանձնաժողովն ընտրել   5 անդամներից: 

Առաջարկը դրվեց քվեարկության: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ ՝  

36 անդամ. կողմ՝ 36, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 Հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներ ընտրվեցին՝ 

1. Մելքոնյան Հովիկ (նախագահ¤, 

2. Խաչատրյան Թերեզա,  

3. Աղանյան Գևորգ,  

4. Մուրազյան Վարդուհի, 

5. Գալստյան Ամալյա 

Պարոն Սերոբյանը գիտական քարտուղարին հանձնարարեց ձևավորել 6 

քվեաթերթիկները: 
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Փակ գաղտնի քվեարկության անցկացումից հետ հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Հ. 

Մելքոնյանը  հրապարակեց քվեարկության արդյունքները. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

N 

 

 

ԱԱՀ 

Ստացած 

ձայների 

քանակ 

1 Հարությունյան Նաշիկ Պողոսի 6 

2 Մանուկյան Վարդան Ֆրանցի            22 

3               Սարգսյան Մանիկ Հրաչի 1 

4 Բոլորին դեմ եմ 4 

5 Անվավեր 3 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

N ԱԱՀ 

Ստացած 

ձայների 

քանակ 

1 Բարսեղյան Գրիգոր Եդիգարի 6 

2 Գևորգյան Լուսինե Վահրամի                21 

3         Հակոբյան Լիզա Հելբերտի       4 

4 Բոլորին դեմ եմ 3 

5 Անվավեր 2 
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

N ԱԱՀ 
Ստացած ձայների 

քանակ 

1 
     Տոնոյան Աշխեն 

Վլադիմիրի  
30 

2                     Դեմ եմ 5 

3 Անվավեր 1 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹԸՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

N ԱԱՀ 

Ստացած 

ձայների 

քանակ 

1 Հայրապետյան Սերգո Արտուշի 9 

2            Մանուկյան Մերի Ֆելիքսի             0 

3        Մովսիսյան Սոնա  Հարությունի  22 

4 Բոլորին դեմ եմ 2 

5 Անվավեր 3 
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ՇՊՀ  ՔՈԼԵՋ 

N ԱԱՀ 

Ստացած 

ձայների 

քանակ 

1 Խաչատրյան Հերմինե Ռոբերտի  4 

2 
Հովհաննիսյան Վահագն 

Ռաֆայելի 
           26 

3 Բոլորին դեմ եմ 2 

4 Անվավեր 4 

ՇՊՀ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ 

N ԱԱՀ 

Ստացած 

ձայների 

քանակ 

1 Մելքոնյան Արմեն Գրիգորի  5 

2 Մուրադյան Ինեսա Սամվելի            28 

3 Բոլորին դեմ եմ 1 

4 Անվավեր 2 
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