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Արձանագրություն 

 

Արևելագիտության ֆակուլտետի խորհրդի 2011թ. Մայիսի 26-ի թիվ 4 նիստի 

 

 Նիստին ներկա էին խորհրդի 24 անդամներից 19-ը։  

 Օրակարգում 

1. Ֆակուլտետի մեծ խորհրդում ուսանողների թեկնածությունների  հաստատման 
հարցը, 

2. Բակալավրիատի ավարտական քննությունների արդյունքների ամփոփում և 

քննարկում 

3. Դավիթ Հովհաննիսյանի մեթոդական ձեռնակը տպագրության երաշխավորելու 
հարցը  

4. Արսեն Առաքելյանի ‚Արաբերենի պատմությունըե գիրքը տպագրելու 
երաշխավորելու հարցը։ 

5. Իրանագիտության ամբիոնի իրանացի ուսանողների` Փեյման Մաթինիի‚ 
Մասումե Էբրահիմիի  ատենախոսության թեմաները և գիտական ղեկավարները 
հաստատելու հարցը 

6. Ընթացիկ հարցեր։ 
 
ԼՍԵՑԻՆ –    

1. Ֆակուլտետի մեծ խորհրդում ուսանողների թեկնածությունների  հաստատման 
հարցը, 

2. Բակալավրիատի ավարտական քննությունների արդյունքների ամփոփում և 

քննարկում 

3. Դավիթ Հովհաննիսյանի մեթոդական ձեռնակը տպագրության երաշխավորելու 
հարցը  

4. Արսեն Առաքելյանի «Արաբերենի պատմությունը» գիրքը տպագրելու 
երաշխավորելու հարցը։ 



5. Իրանագիտության ամբիոնի իրանացի ուսանողների ատենախոսության 
թեմաները և գիտական ղեկավարները հաստատելու հարցը 

6. Ընթացիկ հարցեր։ 
 

Ա Ր Տ Ա Հ Ա Յ Տ Վ Ե Ց Ի Ն – Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան բ.գ.թ. պրոֆ. Գ. 
Մելիքյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ., դոցենտ Ս. Տոնիկյան, 
իրանագիտության ամբիոնի վարիչ բ.գ.դ. պրոֆ. Գ. Ասատրյանը,  
թուրքագիտության ամբիոնի վարիչ պ.գ.թ., դոցենտ Ա. Սաֆարայնը‚ դեկանի 
տեղակալներ բ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Մելքոնյանը և բ.գ.թ., դոցենտ Վ. Ոսկանյանը‚ 
արաբագիտության ամբիոնի դոցենտ‚ բ.գ.թ. Դ. Հովհաննիսյանը‚ դոցենտ‚ բ.գ.թ. Ս. 
Կարաբեկյանը և իրանագիտության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Վ. Առաքելովան‚ 
ուսխորհրդի նախագահ Գ. Ավագյանը։  

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց Ի Ն 

1. Ֆակուլտետի մեծ խորհրդում ուսանողների թեկնածությունների  հաստատման 
հարցը հետաձգել մինջև խորհրդի հաջորդ հիստ‚ երբ ուս խորհրդի նախագա` 
Ավագյան Գոռը կներկայացնի թեկնածուների 10 հոգանոց ցուցակը: 

2. Բակալավրիատի ավարտական քննությունների արդյունքների հաշվետվության 
հիման վրա քննությունները գնահատել դրական: 

3. Դավիթ Հովհաննիսյանի «Актуальные проблемы преподования исламоведения» 
մեթոդական ձեռնակը երաշխավորել տպագրության:  

4. Արսեն Առաքելյանի «Արաբերենի պատմությունը» գիրքը երաշխավորել 
տպագրելու։ 

5. Հաստատել  
a. իրանագիտության ամբիոնի ապիրանտ Մասումե Էբրահիմիի  «Դևերն ու 

դիվական աշխարհը իրանական ժողովրդական հավատալիքներում» 
թեկնածուական ատենախոսության թեման և գիտական ղեկավար 
նշանակել բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Ս. Ասատրյանին‚  

b. իրանագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Փեյման Մաթինիի  «Բույսերը 
իրանական ժողովրդական ավանդույթում» թեկնածուական 
ատենախոսության թեման և գիտական ղեկավար նշանակել պ.գ.թ., 
դոցենտ Վ. Ա. Առաքելովային: 

6. Առաջարկել ուսումնական վարչությանը ուսումնական պլանի մեջ ներգրավել 
«Ակադեմիական գրագրության» վերաբերյալ դասընթացը և համապատասխան 
նամակով առաջարկությունը ներկայացնել ուսվարչություն: 



7. Տպագրության երաշխավորելու ներկայացված նյութերը նախատես հանձնել 
խորհրդի անդամներին` հնարավորություն տալով նրանց ծանոթանալ դրանց 
հետ:  

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                   Գ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ  
 
ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                                               Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
 

 
Իսկականի  հետ  ճիշտ է` 

 
ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                                                 Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
 


