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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 05 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 23.01.2023թ. նիստի 

 

Գիտական խորհրդի  նիստը կայացավ հեռահար կապի միջոցով: 

Հաղորդագրություններ են ուղարկվել գիտական խորհրդի 36 (երեսունվեց) 

անդամներին: 

Էլեկտրոնային նամակի միջոցով հաշվետվությունները գնահատել են գիտական 

խորհրդի  29 (քսանինը անդամներ)   (կցված է արձանագրությանը): 

 

№ ԱԶԳԱՆՈՒՆ, 

ԱՆՈՒՆ 

                              ՊԱՇՏՈՆ 

1.  Սերոբյան 
Երվանդ  

Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտոր 

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.  Պետրոսյան 

Կարինե 

Գիտական քարտուղար (գիտական խորհրդի քարտուղար¤ 

8.  Հովհաննիսյան 

Օֆելյա 

Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ 

բ.գ.թ., դոցենտ 

9.  Մկրտչյան 

Արթուր  

 Ռազմական ամբիոնի պետ 

10.  Դավինյան 

Աշոտ 

ՇՊՀ քոլեջի տնօրեն  

11.  Խաչատրյան 

Վալերի 

ՇՊՀ արհմիության նախագահ 

12.  Դարբինյան 

Կարեն 

ՇՊՀ ավագ դպրոցի տնօրեն 
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13.  Մկոյան 

Արտաշես 

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

14.  Խորիկյան 

Հովհաննես 

Պատմ. գիտ. դոկտոր, ( ամենաերիտասարդ դոկտոր) 

15.  Սարգսյան 

Սամվել 

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր,  
մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական  
տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր 

16.  Մարտիրոսյան 

Լևոն 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան,  

աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  

17.  Ավետիսյան 

Գայանե 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի աշխարհագրության 

 և սերվիսի ամբիոնի վարիչի ԺՊ, աշխ. գիտ. թեկ, դոցենտ 

18.  Մելքոնյան 

Լուսինե 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կենսաբանության և 

 քիմիայի ամբիոնի դոցենտ,  

կ.գ.թ.,  19.  Ղուկասյան 

Լուսիկ 

 Մանկավարժության և հոգեբանության  ֆակուլտետի  

մանկավարժության ամբիոնի  վարիչի ԺՊ, մանկ. գ.թ., դոցենտ 

 

 վարիչի ԺՊ, մ.գ.թ., դոցենտ 

20.  Աղանյան 

Գևորգ 

Մանկավարժության և հոգեբանության  ֆակուլտետի սպորտի և 

 արվեստի ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  մ.գ.թ., դոցենտ 

 21. Սահակյան 

Կարինե 

Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի 

 հոգեբանության և սոցիոլոգիայի  ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  հոգ.գ.թ., 

 դոցենտ 

 22. Հովհաննիսյան 

Արտակ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի  պատմության և 

իրավագիտության  ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. 

 23. Հովհաննիսյան 

Անահիտ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի օտար լեզուների և  

գրականության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բան. գիտ. դոկտոր,  
պրոֆեսոր   

 24. Հայրապետյան 

Սերգո 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և  
գրականության ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. դոկտոր 

 25. Կուրազյան 

Օֆելյա 

Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի  

սպորտի և արվեստի ամբիոնի ասիստենտ,  բ.գ.թ. 

 26. Մինասյան 

Ելենա  

Ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական  

պատրաստության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

 27. Հակոբյան 

Աննա 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեղագործական  

քիմիա մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

  28. Շարոյան 

Մարիաննա  

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ռուսաց լեզու  

և գրականություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

 29. Մխիթարյան 

Աիդա 

Ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական  

պատրաստության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

1. ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի կողմից գիտական և գիտատեխնիկական 

գործուներության բազային ֆինանսավորման «Նանո- և միկրոտեխնիկայի 

նյութերի և կառուցվածքների մեխանիկայի պրոբլեմային լաբորատորիայի 

պահպանում և զարգացում»  թեմայի (ղեկավար՝ ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ 

թղթակից անդամ Ս. Սարգսյան) տարեկան 2022 թ.-ի հաշվետվության 

ներկայացում  

Հաղ՝ ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ս. Սարգսյան 

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

ռազմական ամբիոնի 2021-2022  ուստարվա հաշվետվության մասին 

Հաղ․ ՝ Ռազմական ամբիոնի պետ, գնդապետ՝ Ա․ Մկրտչյան 

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

ավագ դպրոցի  2021-2022 ուստարվա գործունեության հաշվետվության մասին 

Հաղ.՝ ավագ դպրոցի տնօրեն՝  Կ. Դարբինյան 

 

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

քոլեջի 2021-2022 ուստարվա գործունեության հաշվետվության մասին 

Հաղ.՝ քոլեջի տնօրեն Ա. Դավինյան 
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1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի կողմից գիտական և գիտատեխնիկական 

գործուներության բազային ֆինանսավորման «Նանո- և միկրոտեխնիկայի նյութերի և 

կառուցվածքների մեխանիկայի պրոբլեմային լաբորատորիայի պահպանում և 

զարգացում»  թեմայի (ղեկավար՝ ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ 

Ս. Սարգսյան) տարեկան 2022 թ.-ի հաշվետվության ներկայացում  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

                      Նշելով, որ լրիվությամբ կատարվել են 2022 թվականի համար նախատեսված 

գիտական հետազոտությունները, հրատարակված են բավարար քանակությամբ 

գիտական հոդվածներ, ընդունել հաշվետվությունը, այն գնահատել դրական և 

ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍ-ի նախարարության Գիտության  կոմիտե:  

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

29 անդամ. «Բավարար»՝ 29, «Անբավարար»՝ 0:    

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

  «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռազմական ամբիոնի 2021-2022  ուստարվա հաշվետվության մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Ռազմական ամբիոնի 2021-2022 ուստարվա հաշվետվությունը գնահատել բավարար և 

որոշման նախագիծն ընդունել ի գիտություն: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

29 անդամ. «Բավարար»՝ 28, «Անբավարար»՝ 1:    

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ավագ 

դպրոցի  2021-2022 ուստարվա գործունեության հաշվետվության մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան¦ հիմնադրամի ավագ 

դպրոցի  2021-2022 ուստարվա գործունեության հաշվետվությունը գնահատել 

բավարար և որոշման նախագիծն ընդունել ի գիտություն: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

29 անդամ. «Բավարար»՝ 28, «Անբավարար»՝ 1:    

4. ԼՍԵՑԻՆ՝ 
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