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Արձանագրություն
Արևելագիտության ֆակուլտետի խորհրդի 2011թ. հոկտեմբերիի 25-ի թիվ 6 նիստի

Նիստին ներկա էին խորհրդի 24 անդամներից 14-ը։
Օրակարգում
1. Լսել ամբիոների կողմից ներկայացված ասպիրանտների և հայցորդների
թեմաների‚

գիտական

ղեկավարների

հաստատման

և

հայցորդության

Սահակյանի

թեկնածուական

ժամկետների երկարացման հարցերը.

a. Արաբագիտության ամբիոն
i. Լսել

ասպիրանտ

Ալեքսանդր

ատենախոսության
ռազմավարական

«Թուրք իսրայելական հարաբերությունները
համագործակցության

ձևավորման

շրջանում

(1991-2002թթ)» թեման հաստատելու և գիտական ղեկավար պ.գ.դ.
Արսեն Ավագյանին նշանակելու հարցը:
ii. Լսել

ասպիրանտ

ատենախոսության

Միասնիկ
«Իրաքը

Եսոյանի

հետսադամյան

թեկնածուական
շրջանում

(2003-

2009թթ)» թեման հաստատելու և գիտական ղեկավար պ.գ.թ. Արաքս
Փաշայանին նշանակելու հարցը:
iii. Լսել Էլմիրա Մարտիրոսյանի հայցորդության ժամկետը մեկ տարով
երկարացնելու հարցը (գիտական ղեկավար Դ. Հովհաննիսյան):
iv. Լսել Տաթևիկ Մկրտչյանի հայցորդության ժամկետը մեկ տարով
երկարացնելու հարցը (գիտական ղեկավար Դ. Հովհաննիսյան):
v. Լսել Արման Հակոբյանին արաբագիտության ամբիոնում հայցորդ
ձևակերպվելու համար երաշխավորելու հարցը:
vi. Լսել Արաբագիտության բաժնի 1994–1999ուս. տարվա շրջանավարտ
Արա Հովհաննիսյանին արաբագիտության ամբիոնում հայցորդ
ձևակերպվելու համար երաշխավորելու հարցը:
vii. Լսել

Արաբագիտության

բաժնի

2005-2011թթ.

շրջանավարտ

Արուսյակ Կոլյայի Անդրեասյանին արաբագիտության ամբիոնի

հեռակա

ուսուցմամբ

ասպիրանտուրայի

քննությունների

մասնակցելու երաշխավորելու հարցը:

b. Թյուրքագիտության ամբիոն
i. Լսել

հայցորդ

Անուշիկ

ատենախոսության

Մարտիրոսյանի

«Քաղաքական

վեպի

թեկնածուական

ժանրը

թուրքական

արձակում 20-րդ դարի 60-80-ական թթ.» թեման հաստատելու և
գիտական

ղեկավար

բ.գ.թ.‚

դոցենտ

Ռուբեն

Մելքոնյանին

նշանակելու հարցը:

c. Իրանագիտության ամբիոն
i. Լսել

ասպիրանտ

Մոհամմադ

Ղամբազադեի

թեկնածուական

ատենախոսության «Թաթերենի Խոյնառուդի բարբառը» թեման
վերահաստատելու (Ժ.02.06 Ասիայի հին և նոր լեզուներ) և
գիտական

ղեկավար

բ.գ.թ.‚

դոցենտ

Վարդան

Ոսկանյանին

վերանշանակելու հարցը:
ii. Լսել ասպիրանտ Շահպար Սարեհ Աքբարիի թեկնածուական
ատենախոսության
Անդրկովկասյան

«Մերձկասպյան
ոչ

իրանական

իրանական
լեզուների

լեզուների

և

տիպաբանական

ուսումնասիրությունը» թեման հաստատելու (Ժ.02.06 Ասիայի հին և
նոր լեզուներ) և գիտական ղեկավար բ.գ.թ.‚ դոցենտ Հասմիկ
Կիրակոսյանին նշանակելու հարցը:
iii. Լսել իրանագիտության ամբիոնի մագիստրատուրայի 2009-2011 ուս
տարվա շրջանավարտ Արթուր Ներսեսի Հակոբյանին հեռակա
ուսուցմամբ

ասպիրանտուրայի

քննությունների

մասնակցելու

երաշխավորելու հարցը:
iv. Լսել

Վարսեն

Վալերի

Կարապետյանին

իրանագիտության

ամբիոնում որպես հայցորդ ձևակերպվելու երաշխավորման հարցը
2. Լսել

«Արևելագիտության

հարցեր»

ժողովածուի

հերթական

համարը

պատրաստելու հարցը:
3. Լսել իրանագիտության ամբիոնի կողմից պատրաստված «Введение в историю и
культуру

талышского

народа»

խմբակային

մենագրությունը

տպագրության

երաշխավորելու հարցը:

ԼՍԵՑԻՆ –
1. Լսել ամբիոների կողմից ներկայացված ասպիրանտների և հայցորդների
թեմաների‚

գիտական

ղեկավարների

հաստատման

և

հայցորդության

Սահակյանի

թեկնածուական

ժամկետների երկարացման հարցերը.

a. Արաբագիտության ամբիոն
i. Լսել

ասպիրանտ

ատենախոսության
ռազմավարական

Ալեքսանդր

«Թուրք իսրայելական հարաբերությունները
համագործակցության

ձևավորման

շրջանում

(1991-2002թթ)» թեման հաստատելու և գիտական ղեկավար պ.գ.դ.
Արսեն Ավագյանին նշանակելու հարցը:
ii. Լսել

ասպիրանտ

Միասնիկ

ատենախոսության

«Իրաքը

Եսոյանի

հետսադամյան

թեկնածուական
շրջանում

(2003-

2009թթ)» թեման հաստատելու և գիտական ղեկավար պ.գ.թ. Արաքս
Փաշայանին նշանակելու հարցը:
iii. Լսել Էլմիրա Մարտիրոսյանի հայցորդության ժամկետը մեկ տարով
երկարացնելու հարցը (գիտական ղեկավար Դ. Հովհաննիսյան):
iv. Լսել Տաթևիկ Մկրտչյանի հայցորդության ժամկետը մեկ տարով
երկարացնելու հարցը (գիտական ղեկավար Դ. Հովհաննիսյան):
v. Լսել Արման Հակոբյանին արաբագիտության ամբիոնում հայցորդ
ձևակերպվելու համար երաշխավորելու հարցը:
vi. Լսել Արաբագիտության բաժնի 1994–1999ուս. տարվա շրջանավարտ
Արա Հովհաննիսյանին արաբագիտության ամբիոնում հայցորդ
ձևակերպվելու համար երաշխավորելու հարցը:
vii. Լսել

Արաբագիտության

բաժնի

2005-2011թթ.

շրջանավարտ

Արուսյակ Կոլյայի Անդրեասյանին արաբագիտության ամբիոնի
հեռակա

ուսուցմամբ

ասպիրանտուրայի

քննությունների

մասնակցելու երաշխավորելու հարցը:

b. Թյուրքագիտության ամբիոն
i. Լսել

հայցորդ

Անուշիկ

ատենախոսության

Մարտիրոսյանի

«Քաղաքական

վեպի

թեկնածուական

ժանրը

թուրքական

արձակում 20-րդ դարի 60-80-ական թթ.» թեման հաստատելու և
գիտական

ղեկավար

բ.գ.թ.‚

դոցենտ

Ռուբեն

Մելքոնյանին

նշանակելու հարցը:

c. Իրանագիտության ամբիոն
i. Լսել

ասպիրանտ

Մոհամմադ

Ղամբազադեի

թեկնածուական

ատենախոսության «Թաթերենի Խոյնառուդի բարբառը» թեման
վերահաստատելու (Ժ.02.06 Ասիայի հին և նոր լեզուներ) և
գիտական

ղեկավար

բ.գ.թ.‚

դոցենտ

Վարդան

Ոսկանյանին

վերանշանակելու հարցը:
ii. Լսել ասպիրանտ Շահպար Սարեհ Աքբարիի թեկնածուական
ատենախոսության
Անդրկովկասյան

«Մերձկասպյան
ոչ

իրանական

իրանական
լեզուների

լեզուների

և

տիպաբանական

ուսումնասիրությունը» թեման հաստատելու (Ժ.02.06 Ասիայի հին և
նոր լեզուներ) և գիտական ղեկավար բ.գ.թ.‚ դոցենտ Հասմիկ
Կիրակոսյանին նշանակելու հարցը:
iii. Լսել իրանագիտության ամբիոնի մագիստրատուրայի 2009-2011 ուս
տարվա շրջանավարտ Արթուր Ներսեսի Հակոբյանին հեռակա
ուսուցմամբ

ասպիրանտուրայի

երաշխավորելու հարցը:

քննությունների

մասնակցելու

iv. Լսել

Վարսեն

Վալերի

Կարապետյանին

իրանագիտության

ամբիոնում որպես հայցորդ ձևակերպվելու երաշխավորման հարցը
2. Լսել

«Արևելագիտության

հարցեր»

ժողովածուի

հերթական

համարը

պատրաստելու հարցը:
3. Լսել իրանագիտության ամբիոնի կողմից պատրաստված «Введение в историю и
культуру

талышского

народа»

խմբակային

մենագրությունը

տպագրության

երաշխավորելու հարցը:

Ա Ր Տ Ա Հ Ա Յ Տ Վ Ե Ց Ի Ն – Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան բ.գ.թ. պրոֆ. Գ.
Մելիքյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 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

և

Արևելագիտության

ֆակուլտետի

գիտժորհուրդի քարտուղար պ.գ.թ.‚ դոցենտ Հ. Քոչարյանը և այլք:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ

a. Արաբագիտության ամբիոն
i. Հաստատել ասպիրանտ Ալեքսանդր Սահակյանի թեկնածուական
ատենախոսության
ռազմավարական

«Թուրք իսրայելական հարաբերությունները
համագործակցության

ձևավորման

շրջանում

(1991-2002թթ)» թեման և գիտական ղեկավար նշանակել պ.գ.դ.
Արսեն Ավագյանին:
ii. Հաստատել

ասպիրանտ

ատենախոսության

Միասնիկ

«Իրաքը

Եսոյանի

հետսադամյան

թեկնածուական
շրջանում

(2003-

2009թթ)» թեման և գիտական ղեկավար նշանակել պ.գ.թ. Արաքս
Փաշայանին:
iii. Երկարացնել Էլմիրա Մարտիրոսյանի հայցորդության ժամկետը մեկ
տարով (գիտական ղեկավար Դ. Հովհաննիսյան):
iv. Երկարացնել Տաթևիկ Մկրտչյանի հայցորդության ժամկետը մեկ
տարով (գիտական ղեկավար Դ. Հովհաննիսյան):
v. Երաշխավորել Արման Հակոբյանին արաբագիտության ամբիոնում
հայցորդ ձևակերպվելու համար:
vi. Երաշխավորել Արաբագիտության բաժնի 1994–1999ուս. տարվա
շրջանավարտ

Արա

Հովհաննիսյանին

ամբիոնում հայցորդ ձևակերպվելու համար:

արաբագիտության

vii. Երաշխավորել

Արաբագիտության

շրջանավարտ

Արուսյակ

արաբագիտության

բաժնի

2005-2011թթ.

Կոլյայի

ամբիոնի

Անդրեասյանին

հեռակա

ուսուցմամբ

ասպիրանտուրայի քննությունների մասնակցելու:

b. Թյուրքագիտության ամբիոն
i. Հաստատել հայցորդ Անուշիկ Մարտիրոսյանի թեկնածուական
ատենախոսության

«Քաղաքական

վեպի

ժանրը

թուրքական

արձակում 20-րդ դարի 60-80-ական թթ.» թեման և գիտական
ղեկավար նշանակել բ.գ.թ.‚ դոցենտ Ռուբեն Մելքոնյանին:

c. Իրանագիտության ամբիոն
i. Վերահաստատել

ասպիրանտ

թեկնածուական

Մոհամմադ

ատենախոսության

Ղամբազադեի

«Թաթերենի

Խոյնառուդի

բարբառը» թեման (Ժ.02.06 Ասիայի հին և նոր լեզուներ) և գիտական
ղեկավար վերանշանակել բ.գ.թ.‚ դոցենտ Վարդան Ոսկանյանին:
ii. Հաստատել ասպիրանտ Շահպար Սարեհ Աքբարիի թեկնածուական
ատենախոսության
Անդրկովկասյան

«Մերձկասպյան
ոչ

իրանական

իրանական
լեզուների

լեզուների

և

տիպաբանական

ուսումնասիրությունը» թեման (Ժ.02.06 Ասիայի հին և նոր լեզուներ)
և

գիտական

ղեկավար

նշանակել

բ.գ.թ.‚

դոցենտ

Հասմիկ

Կիրակոսյանին:
iii. Երաշխավորել իրանագիտության ամբիոնի մագիստրատուրայի
2009-2011 ուս տարվա շրջանավարտ Արթուր Ներսեսի Հակոբյանին
հեռակա

ուսուցմամբ

ասպիրանտուրայի

քննությունների

մասնակցելու:
iv. Երաշխավորել Վարսեն Վալերի Կարապետյանին իրանագիտության
ամբիոնում որպես հայցորդ ձևակերպվելու համար:
2. «Արևելագիտության հարցեր» ժողովածուի հերթական համարը պատրաստելու
համար‚ հանձնարարել գիտքարտուղարին նախկին խմբագրական կազմի հիման
վրա պատրաստել նոր խմբագրական կազմի ցուցակը և այն առաջարկել
ամբիոներին քննարկելու համար:
3. Երաշխավորել իրանագիտության ամբիոնի կողմից պատրաստված «Введение в
историю

и

культуру

талышского

народа»

խմբակային

մենագրությունը

տպագրության:
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Գ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
Իսկականի հետ ճիշտ է`

Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

