
Արձանագրություն 
Երևանի պետական համալսարան պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գիտական խորհրդի` 2011թ. դեկտեմբերի 1-ին տեղի ունեցած թիվ 13 նիստի 
 
 
Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 74-ը 
(յոթանասունչորս):  
Նիստը նախագահում էր ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը: 
 
Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, բացելով գիտական խորհրդի նիստը, հայտարարեց 

քվեակազմի առկայության մասին և քվեարկության դրեց նիստի օրակարգը.    

11..  ԴԴոոցցեեննտտիի,,  պպրրոոֆֆեեսսոորրիի  գգիիտտաակկաանն  կկոոչչոոււմմննեերրիի  շշննոորրհհոոււմմ::  

((ԶԶեեկկ..`̀  ՄՄիիջջաազզգգաայյիինն  հհաարրաաբբեերրոոււթթյյոոււննննեերրիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  ՀՀ..  ՊՊեետտրրոոսսյյաանն,,  

ՄՄաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ևև  մմեեխխաաննիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԱԱ..  ԱԱ..  ՍՍաահհաակկյյաանն))    

2. ՏՏեեղղեեկկաատտվվոոււթթյյոոււնն  ԵԵՊՊՀՀ  բբաակկաալլաավվրրիիաատտիի  ևև  մմաագգիիսստտրրաատտոոււրրաայյիի  22001111--22001122  

ոոււսստտաարրվվաա  ըըննդդոոււննեելլոոււթթյյաանն  մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..`̀  պպրրոոռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ԿԿ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաանն)) 

33..  Տեղեկատվություն ԵՊՀ ասպիրանտների և հայցորդների 2011թ. 

ընդունելության մասին: (Զեկ.` պրոռեկտոր Գ. Գ. Գևորգյան)  

44..  ՏՏեեղղեեկկաատտվվոոււթթյյոոււնն  22001100--22001111  ոոււսստտաարրվվաա  աարրդդյյոոււննքքննեերրոովվ  ԵԵՊՊՀՀ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  

փփոոխխաատտեեղղմմաանն  ((ռռոոտտաացցիիաայյիի))  մմաասսիինն::  (Զեկ.` պրոռեկտորի տեղակալ, 

ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հ. Գ. Ժամհարյան)  

55..  ԵԵՊՊՀՀ  մմշշաակկոոււյյթթիի  կկեեննտտրրոոննիի  22001100--1111  ոոււսստտաարրվվաա  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն  

հհաաշշվվեետտվվոոււթթյյոոււնն::  ((ԶԶեեկկ..`̀  կկեեննտտրրոոննիի  տտննօօրրեենն  ԿԿ..  ԱԱ..  ԴԴաավվթթյյաանն))  

66..  ԵՊՀ ՈՒԳԸ 2010-11 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն: (Զեկ.` Կ. Գ. 

Խաչատրյան)  

77..  ՀՀաամմշշեեննցցիիննեերրըը  ԹԹոոււրրքքիիաայյոոււմմ..  ժժոողղոովվրրդդաագգրրաակկաանն  ևև  բբաարրբբաառռաագգիիտտաակկաանն  

աակկննաարրկկ::  ((ԶԶեեկկ..`̀  բբ..գգ..թթ..  ԼԼ..  ՍՍ..  ՍՍաահհաակկյյաանն))  

8. ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր:: 
  
ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  ննոորր  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  
մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը::    
  
1. Նիստի մասնակիցները լսեցին դոցենտի, պրոֆեսորի գիտական կոչումների 

շնորհման հարցը: Մրցութային հանձնաժողովների նախագահներ Գ. Հ. 
Պետրոսյանը և Ա. Ա. Սահակյանը ներկայացրեցին դոցենտի և պրոֆեսորի 
գիտական կոչում հայցող հավակնորդներին: 

 
Պրոֆեսորի գիտական կոչում հայցող հավակնորդներն էին. 

 Ազգանուն 
անուն 
հայրանուն 

Ամբիոնը, պաշտոնը Գիտ. աստիճանը, շիֆրը, 
մասնագիտությունը 

1. Հարությունյան Ռուսաց լեզվաբանության, Բանասիրական գիտ. դոկտոր /2008/ Ժ.02.03 



Վերոնիկա 
Նիկիտայի 

տիպաբանության և 
հաղորդակցման տես. ամբիոնի 
դոցենտ  

– համեմատական և տիպաբանական 
լեզվաբանություն, դոցենտ 

2. Գաբուզյան 
Արա 
Հարությունի 

Քրեական իրավունքի ամբիոնի 
վարիչ 

Իրավաբանական գիտ. դոկտոր /2008/ 
ԺԲ.00.05 – քրեական իրավունք և 
կրիմինոլոգիա, քրեակատարողական 
իրավունք, դոցենտ 

3. Խաչիկյան 
Հարություն 
Մարտինի 

Քրեական իրավունքի ամբիոնի 
դոցենտ 

Իրավաբանական գիտ. դոկտոր /2008/ 
ԺԲ.00.05 – քրեական իրավունք և 
կրիմինոլոգիա, քրեակատարողական 
իրավունք, դոցենտ 

  
Դոցենտի գիտական կոչում հայցող հավակնորդներն էին. 

 Ազգանուն 
անուն 
հայրանուն 

Ամբիոնը, պաշտոնը Գիտ. աստիճանը, շիֆրը, 
մասնագիտությունը 

1. Գաբրիելյան 
Վարուժան 
Պարտիզունու 

Դիսկրետ մաթեմատիկայի և 
տեսական ինֆորմատիկայի 
ամբիոնի ասիստենտ 

Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու /2004/ Ա.01.09 – 
մաթ. կիբեռնետիկա և մաթ. 
տրամաբանություն 

2. Թադևոսյան 
Հմայակ 
Տիգրանի 

Ֆիզիակական 
դաստիարակության և սպորտի 
ամբիոնի ասիստենտ 

ՀՀ վաստակավոր մարզիչ, քիք-բոքսինգի 
միջազգային կարգի մրցավար, 
մրցավարական խորհրդի ղեկավար 

 
Թեկնածուներին թույլատրվեց ընտրվելու փակ, գաղտնի քվեարկությամբ: 

Քվեարկությանը մասնակցեցին գիտխորհրդի նիստին ներկա բոլոր 74 անդամները: 
Ստեղծվեց հաշվիչ հանձնաժողով հետևյալ կազմով` Զաքարյան Սեյրան Արտյուշայի 
(նախագահ), Հակոբյան Լևոն Գեորգիի, Մինասյան Ռոբերտ Սարիբեկի, Գրիգորյան 
Անի Արշակի, Սարգսյան Ալեքսանդր Նելսոնի: 
 
Պրոֆեսորի կոչում հայցող թեկնածուներն ընտրվեցին փակ, գաղտնի քվեարկությամբ 
հետևյալ ձայներով. 
հ/հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Կողմ  Դեմ  Անվավեր 
1. Հարությունյան Վերոնիկա Նիկիտայի 71 2 1 
2. Գաբուզյան Արա Հարությունի 66 7 1 
3. Խաչիկյան Հարություն Մարտինի 67 5 2 
 
Դոցենտի կոչում հայցող թեկնածուներն ընտրվեցին փակ, գաղտնի քվեարկությամբ 
հետևյալ ձայներով. 
հ/հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Կողմ  Դեմ  Անվավեր  
1. Գաբրիելյան Վարուժան Պարտիզունու 55 19 0 
2. Թադևոսյան Հմայակ Տիգրանի 50 24 0 
 
Որոշեցին.- 1.1. Հաստատել հաշվիչ հանձնաժողովի ներկայացրած արդյունքները: 

1.2.Վերոնշյալ հավակնորդներին շնորհել համապատասխանաբար 
պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ: 



1.3 Տասնհինգ օրվա ընթացքում նրանց գործերը ներկայացնել ՀՀ ԲՈՀ` 
շնորհված գիտական կոչումները հաստատելու և դիպլոմներ տալու 
համար: 

 
2. Գիտխորհրդի անդամները լսեցին ԵԵՊՊՀՀ  բբաակկաալլաավվրրիիաատտիի  ևև  մմաագգիիսստտրրաատտոոււրրաայյիի  
22001111--22001122  ոոււսստտաարրվվաա  ըըննդդոոււննեելլոոււթթյյաանն  մմաասսիինն  տտեեղղեեկկաատտվվոոււթթյյոոււննըը::  ((ԶԶեեկկ..`̀  պպրրոոռռեեկկտտոորր  
ԱԱ..  ԿԿ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաանն))::  
Արտահայտվեցին.- Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, ընդհանուր ֆիզիկայի և 
աստղաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ Դ. Մ. Սեդրակյանը, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի 
դեկան Յ. Լ. Վարդանյանը: 
Որոշեցին.- Ընդունել ի գիտություն: 
 
3. Լսեցին.- ԵՊՀ ասպիրանտների և հայցորդների 2011թ. ընդունելության մասին 

տեղեկատվությունը: (Զեկ.` պրոռեկտոր Գ. Գ. Գևորգյան): 

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..--  օօտտաարրեերրկկրրյյաա  քքաաղղաաքքաացցիիննեերրիի  ննաախխաապպաատտրրաասստտաակկաանն  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԼԼ..  ԱԱ..  ՇՇեեկկյյաաննըը,,  ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Յ. Լ. 

Վարդանյանը, իրավագիտության Ֆակուլտետի դեկան Գ. Ս. Ղազինյանը, հայ 

բանասիրության ֆակուլտետի դեկան Ա. Ա. Ավագյանը, անգլիական բանասիրության 

ամբիոնի վարիչ Ս. Ք. Գասպարյանը, տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող Հ. Ա. Ազգալդյանը: 

Որոշեցին.- Ընդունել ի գիտություն: 

 

4. Լսեցին.- 22001100--22001111  ոոււսստտաարրվվաա  աարրդդյյոոււննքքննեերրոովվ  ԵԵՊՊՀՀ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  փփոոխխաատտեեղղմմաանն  

((ռռոոտտաացցիիաայյիի))  մմաասսիինն  տտեեղղեեկկաատտվվոոււթթյյոոււննըը::  (Զեկ.` պրոռեկտորի տեղակալ, 

ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հ. Գ. Ժամհարյան): 

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..--  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  օօտտաարրեերրկկրրյյաա  քքաաղղաաքքաացցիիննեերրիի  

ննաախխաապպաատտրրաասստտաակկաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԼԼ..  ԱԱ..  ՇՇեեկկյյաաննըը,,  ռադիոֆիզիկայի 

ֆակուլտետի դեկան Յ. Լ. Վարդանյանը, ՈՈՒՒԽԽ  ննաախխաագգաահհ  ՑՑ..  ԱԱ..  ԱԱկկոոպպյյաաննըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..--  44..11..  ըըննդդոոււննեելլ  իի  գգիիտտոոււթթյյոոււնն::  

44..22..  ՆՆկկաատտիի  ոոււննեեննաալլոովվ  բբաաննաակկիիցց  զզոորրաացցրրվվաածծ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  թթվվիի  աաճճըը  

հհաամմաալլսսաարրաաննոոււմմ`̀  դդիիմմեելլ  ՀՀՀՀ  կկրրթթոոււթթյյաանն  ևև  գգիիտտոոււթթյյաանն  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաաննըը`̀  թթոոււյյլլաատտրրեելլ  

ՀՀՀՀ  կկաառռաավվաարրոոււթթյյաանն  կկոողղմմիիցց  պպաարրտտաադդիիրր  ժժաամմկկեետտաայյիինն  զզիիննվվոորրաակկաանն  ծծաառռաայյոոււթթյյոոււննիիցց  

զզոորրաացցրրվվաածծ  դդիիմմոորրդդննեերրիինն  հհաատտկկաացցվվաածծ  աաննվվճճաարր  տտեեղղեերրիի  հհաաշշվվիինն  ըըննդդոոււննվվաածծ  

ոոււսսաաննոողղննեերրիինն՝՝  ոոււսսմմաանն  վվաարրձձաավվճճաարրիի  լլրրիիվվ  փփոոխխհհաատտոոււցցոոււմմ  տտրրաամմաադդրրեելլ  մմիիաայյնն    

ոոււսսոոււմմննաառռոոււթթյյաանն  աառռաաջջիինն  տտաարրոոււմմ,,  իիսսկկ  դդրրաաննիիցց  հհեետտոո  ննրրաաննցց  ոոււսսաաննոողղաակկաանն  

ննպպաասստտննեերրիի  հհաատտկկաացցոոււմմըը  կկաատտաարրեելլ  մմրրցցոոււթթաայյիինն  կկաարրգգոովվ,,  ոորրըը  կկիիրրաակկաաննաացցվվիի  

ըըննդդհհաաննոոււրր  հհիիմմոոււննքքննեերրոովվ  բբաարրձձրրաագգոոււյյնն  ոոււսսոոււմմննաակկաանն  հհաասստտաատտոոււթթյյոոււննննեերր  

ըըննդդոոււննվվաածծ  ևև  պպաարրտտաադդիիրր  զզիիննվվոորրաակկաանն  ծծաառռաայյոոււթթյյոոււնն  աաննցցաածծ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  մմիիջջևև::  



44..33..  ԴԴիիմմեելլ  ՀՀՀՀ  ԿԿԳԳ  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաաննըը`̀  փփոոխխաատտեեղղմմաանն  մմրրցցոոււյյթթըը  ըըսստտ  

մմաասսննաագգիիտտաացցոոււմմննեերրիի  կկաազզմմաակկեերրպպեելլոոււ  աառռաաջջաարրկկոովվ::    

  

55..  ԼԼսսեեցցիինն..--  ԵԵՊՊՀՀ  մմշշաակկոոււյյթթիի  կկեեննտտրրոոննիի  22001100--1111  ոոււսստտաարրվվաա  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն  

հհաաշշվվեետտվվոոււթթյյոոււննըը::  ((ԶԶեեկկ..`̀  կկեեննտտրրոոննիի  տտննօօրրեենն  ԿԿ..  ԱԱ..  ԴԴաավվթթյյաանն))::  

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..--  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  պպրրոոռռեեկկտտոորր  ՌՌ..  ԼԼ..  ՄՄաարրկկոոսսյյաաննըը,,  ՀՀաայյոոցց  

պպաատտմմոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ԲԲ..  ՀՀ..  ՀՀաարրոոււթթյյոոււննյյաաննըը,,  ՈՈււԽԽ  ննաախխաագգաահհ  ՑՑ..  ԱԱ..  

ԱԱկկոոպպյյաաննըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..--  ԸԸննդդոոււննեելլ  իի  գգիիտտոոււթթյյոոււնն::  

  

66..  ԼԼսսեեցցիինն..--  ԵՊՀ ՈՒԳԸ 2010-11 ուստարվա գործունեության հաշվետվությունը: (Զեկ.` 

Կ. Գ. Խաչատրյան): 

Արտահայտվեցին.- ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, պրոռեկտոր Գ. Գ. Գևորգյանը, 

ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Վ. Ժ. 

Դումանյանը, հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան Ա. Ա. Ավագյանը, 

պատմության ֆակուլտետի դեկան Է. Գ. Մինասյանը: 

Որոշեցին.- 6.1. Ընդունել ի գիտություն: 

6.2. Երաշխավորել ասպիրանտների և հայցորդների` 2010-11 ուս. տարվա 

ՈՒԳԸ կոնֆերանսների շրջանակներում ներկայացված հոդվածները 

համալսարանի գիտական հանդեսներում հրատարակելու համար: 

6.3. Հիմք ընդունելով համապատասխան ֆակուլտետների 

գիտխորհուրդների դրական կարծիքները 2010-11 ուս. տարվա ՈՒԳԸ 

ժողովածուում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների 

հոդվածները տպագրելու հարցում` երաշխավորել ՈՒԳԸ ժողովածուն 

հրատարակելու համար: 

 

7. ԵՊՀ թուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Լ. Ս. Սահակյանի` 

<<ՀՀաամմշշեեննցցիիննեերրըը  ԹԹոոււրրքքիիաայյոոււմմ..  ժժոողղոովվրրդդաագգրրաակկաանն  ևև  բբաարրբբաառռաագգիիտտաակկաանն  աակկննաարրկկ>>>>  

խխոորրաագգրրոովվ  գգիիտտաակկաանն  զզեեկկոոււցցոոււմմըը,,  ժժաամմաաննաակկիի  սսղղոոււթթյյաանն  պպաատտճճաառռոովվ  ոորրոոշշվվեեցց  

հհեետտաաձձգգեելլ  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  հհաաջջոորրդդ  ննիիսստտիինն::  

  

88..  ԼԼսսեեցցիինն..--  ըըննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր::  

88..11..  ԼԼսսեեցցիինն..--  ՄՄոոսսկկվվաայյիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  օօտտաարր  լլեեզզոոււննեերրիի  ևև  

տտաարրաածծաաշշրրջջաաննաայյիինն  ոոււսսոոււմմննաասսիիրրոոււթթյյոոււննննեերրիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի`̀  դդեեկկաանն  ՍՍվվեետտլլաաննաա  



ՏՏեերր--ՄՄիիննաասսոովվաայյիինն  ՌՌԴԴ  գգիիտտոոււթթյյաանն  վվաասստտաակկաավվոորր  գգոորրծծչչիի  կկոոչչմմաանն  ննեերրկկաայյաացցննեելլոոււ  

վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ոորրոոշշմմաաննըը  ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  կկոողղմմիիցց  աաջջաակկցցոոււթթյյոոււնն  հհաայյտտննեելլոոււ  մմաասսիինն::  

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..--  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  ռռոոմմաաննաագգեերրմմաաննաակկաանն  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՍՍ..  ԱԱ..  ԱԱբբրրաահհաամմյյաաննըը,,  աաննգգլլիիաակկաանն  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  

վվաարրիիչչ  ՍՍ..  ՔՔ..  ԳԳաասսպպաարրյյաաննըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..--  ՀՀաաշշվվիի  աառռննեելլոովվ  ՍՍ..  ԳԳ..  ՏՏեերր--ՄՄիիննաասսոովվաայյիի  պպաատտկկաառռեելլիի  ննեերրդդրրոոււմմըը  

հհոոււմմաաննիիտտաարր  գգիիտտոոււթթյյոոււննննեերրիի  աայյննպպիիսսիի  գգիիտտաակկաարրգգեերրիի  զզաարրգգաացցմմաանն  մմեեջջ,,  իիննչչպպիիսսիիքք  

աաննգգլլիիսստտիիկկաանն  էէ,,  մմիիջջմմշշաակկոոււթթաայյիինն  հհաաղղոորրդդաակկցցոոււթթյյոոււննըը,,  օօտտաարր  լլեեզզոոււննեերրիի  

դդաասսաավվաաննդդմմաանն  մմեեթթոոդդիիկկաանն  ևև  աայյլլնն,,  հհիիմմքք  ըըննդդոոււննեելլոովվ  ննաաևև  ԵԵՊՊՀՀ  ռռոոմմաաննաագգեերրմմաաննաակկաանն  

բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  դդրրաակկաանն  կկաարրծծիիքքնն  աայյսս  հհաարրցցոոււմմ`̀  

աաջջաակկցցոոււթթյյոոււնն  հհաայյտտննեելլ  ՍՍ..  ԳԳ..  ՏՏեերր--ՄՄիիննաասսոովվաայյիինն  ՌՌԴԴ  գգիիտտոոււթթյյաանն  վվաասստտաակկաավվոորր  

գգոորրծծչչիի  կկոոչչմմաաննըը  ննեերրկկաայյաացցննեելլոոււ  մմաասսիինն  ՄՄՊՊՀՀ--իի  օօտտաարր  լլեեզզոոււննեերրիի  ևև  

տտաարրաածծաաշշրրջջաաննաայյիինն  ոոււսսոոււմմննաասսիիրրոոււթթյյոոււննննեերրիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  ոորրոոշշմմաաննըը::  

  

88..22..  ԼԼսսեեցցիինն..--  ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության ամբիոնի 

վարիչ, պ.գ.թ., դոցենտ Ալեքսանդր Վիլենի Սաֆարյանի <<Զիյա Գյոքալփը և 

թյուրքականության հիմունքները>> մենագրությունը հրատարակման 

երաշխավորելու մասին:  

Արտահայտվեցին.- ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը (մենագրության խմբագիր), 

արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Վ. Մելիքյանը, իրավագիտության 

ֆակուլտետի դեկան Գ. Ս. Ղազինյանը, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Յ. Լ. 

Վարդանյանը և մենագրության հեղինակ Ա. Վ. Սաֆարյանը: 

Որոշեցին. – Հաշվի առնելով ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական 

խորհրդի և թուրքագիտության ամբիոնի միջնորդությունը, ինչպես նաև 

աշխատության հույժ արդիականությունը, կատարման բարձր որակը` ԵՊՀ 

թուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ալեքսանդր Սաֆարյանի <<Զիյա Գյոքալփը և 

թյուրքականության հիմունքները>> մենագրությունը երաշխավորել հրատարակման: 

 

 

 

 

Նախագահ`       Ա. Հ. Սիմոնյան 
 
 
 
Գիտքարտուղար`      Մ. Ա. Սողոմոնյան 


