
Արձանագրություն № 50 
Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի  

28.12.2010թ. կայացած  խորհրդի նիստից:  
 
                                         

ՕՐԱԿԱՐԳ 
1. ԳÇտական թեմաների ամփոփիչ հաշվետվություն: 
2. Ասպիրանտների ատեստացիա:  

 
 

1-ին հարցի վերաբերյալ  
ԼՍԵՑԻՆ – 001ծածկագրով( պայմանագիր թիվ 713) թեմայի ( ղեկավար  ̀ֆ.մ.գ.դ. Հակոբ 

Ավագի Հակոբյան) կատարման հարցը:                           

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Հաշվի առնելով ,որ հաշվետու երեք տարիների ընթացքում պայմանագրով      

                          նախատեսված աշխատանքները լիովին կատարվել են̀ մասնավորապես      

                          կատարվել են հետազոտություններ Գասքա-Մաեզթոուի վարկածի  
վերաբերյալ երկու և երեք չափի դեպքում,ինչպես նաև հանգույցների       
անկախության,լրիվության հատկությունների վերաբերյալ               
ուսումնասիրություններ և դրանց կիրառումը բազմաչափ               
միջարկման     համար,     տպագրվել են   տաս գիտական               
հոդվածներ, խորհուրդը թեմայի ամփոփիչ հաշվետվությունը               

հաստատում է:       
ԼՍԵՑԻՆ –  1025 ծածկագրով «Արագ հաշվողական ալգորիթմների մշակում մեծ      

չափողականության  հանրահաշվական խնդիրների  լուծման համար»    
թեմայի կատարման մասին:     

ՈՐՈՇԵՑԻՆ –  Հաշվի առնելով ,որ Յու. Ռ. Հակոբյանի կողմից ղեկավարված գիտական 
թեմայի հետազոտությունները հաշվետու երեք տարիների ընթացքում     

հաջողությամբ են իրականացվել(հրատարակվել է 6 գիտական հոդված) 
ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի 
խորհուրդը թեմայի ամփոփիչ հաշվետվությունը հաստատում է:    

ԼՍԵՑԻՆ –  Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության  
պայմանագրային(թեմատիկ)  ֆինանսավորման շրջանակներում    
կատարված «Տարբեր      տրամաբանական համակարգերում 

արտածումների տարաբնույթ բնութագրիչների հետազոտում»                
թեմայի (ղեկավար` ֆ.մ.գ.դ. Ա.Չուբարյան) ամփոփիչ հաշվետվությունը:  



ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Հաշվի առնելով,որ նախատեսված հետազոտությունները կատարվել են 
լիովին, հրապարակվել են  1 մենագրություն,7 հոդված և 8 գիտական 
թեզիսներ,հաստատել ամփոփիչ հաշվետվությունը:  

 
ԼՍԵՑԻՆ –  1027ծածկագրով( պայմանագիր թիվ 809) թեմայի ( ղեկավար` ֆ.մ.գ.դ.                

Նիգիյան Ս.Ա.) կատարման հարցը:  
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Հաշվի առնելով,որ թեմայի օրացույցային պլանով նախատեսված 

աշխատանքները կատարված են , կան     բավարար     քանակով        
տպագրված  և տպագրության ներկայացված  հոդվածներ,  հաստատել 
ամփոփիչ հաշվետվությունը:  

 

2-րդ հարցի վերաբերյալ  
Ֆակուլտետի դեկան Վ.Դումանյանը կարծիք հայտնեց,որ լավ կլիներ, որ 

ֆակուլտետի ասպիրանտների աշխատանքները տպագրվեին հեղինակավոր 
միջազգային ամսագրերում և նախապես պատմվեին ամբիոնական կամ ֆակուլտետի 
սեմինարներում:Ամբիոնի վարիչ Ս.Ա.  Նիգիյանը նշեց,որ ստացված արդյունքների 
մասին համապատասխան բնագավառի  մասնագետները անպայման տեղեկացվում են: 

 
ԼՍԵՑԻՆ –  Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի 

ասպիրանտ Լևոն Հայկազյանի ատեստավորման հարցը(ղեկավար 
Ս.Ա.Նիգիյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  – Լ.Հայկազյանի կատարած աշխատանքը համարել դրական և 

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 

ԼՍԵՑԻՆ  –  Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի 

ասպիրանտ Արա Առաքելյանի ատեստավորման հարցը(ղեկավար 

Ս.Ա.Նիգիյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –  Ա.Առաքելյանի կատարած աշխատանքը համարել դրական և 

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 

ԼՍԵՑԻՆ – Ծրագրավորման և    ինֆորմացիոն    տեխնոլոգիաների      ամբիոնի   

Ñ³Ûóáñ¹ ²ñß³ÉáõÛë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ(Õ»Ï³í³ñ Ðñ³ãÛ³ ²ëó³ïñÛ³Ý) 

·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ß³ñáõÝ³ÏÙ³Ý Ñ³ñóÁ:  



ՈՐՈՇԵՑԻՆ – ²ñß³ÉáõÛë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ    կատարած աշխատանքը    համարել      

դրական և »ñ³ßË³íáñ»É Ýñ³ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÙÁ 2010-

2011 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ: 

 

ԼՍԵՑԻՆ – Թվային անալիզի և մաթեմատիկական  մոդելավորման ամբիոնի 

ասպիրանտ Ամիր Ռանջբարի ատեստավորման հարցը(ղեկավար 

Յու.Ռ.Հակոբյան): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ամիր Ռանջբարի կատարած աշխատանքը համարել դրական և 

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում:  

 

ԼՍԵՑԻՆ  – Թվային անալիզի և մաթեմատիկական  մոդելավորման ամբիոնի 

ասպիրանտ Նուրի Սուլեյմանի  ատեստավորման հարցը(ղեկավար 

Յու.Ռ.Հակոբյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Նուրի Սուլեյմանի  կատարած աշխատանքը համարել դրական և 

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 

ԼՍԵՑԻՆ – Թվային անալիզի և մաթեմատիկական  մոդելավորման ամբիոնի 

ասպիրանտ  Զարուհի Օհանյանի  ատեստավորման հարցը(ղեկավար 

Յու.Ռ.Հակոբյան): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ –  Զարուհի Օհանյանի  կատարած աշխատանքը համարել դրական և 

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 

ԼՍԵՑԻՆ – Թվային անալիզի և մաթեմատիկական  մոդելավորման ամբիոնի 

ասպիրանտ  Ռուզան Հովհաննիսյանի  ատեստավորման հարցը 

(ղեկավար Յու.Ռ.Հակոբյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ –  Ռուզան Հովհաննիսյանի կատարած աշխատանքը      համարել   դրական 

և  երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում:  

 



ԼՍԵՑԻՆ – Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի 

ասպիրանտ Աշոտ Աբաջյանի ատեստավորման հարցը(ղեկավար 

Ա.Չուբարյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ –  Աշոտ Աբաջյանի կատարած աշխատանքը համարել դրական և  

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 

ԼՍԵՑԻՆ – Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի 

ասպիրանտ Սևակ Բադալյանի ատեստավորման հարցը(ղեկավար 

Ս.Մարկոսյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ –  Սևակ Բադալյանի կատարած աշխատանքը համարել դրական  և  

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 

ԼՍԵՑԻՆ – Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի 

ասպիրանտ Արմեն Սողոյանի ատեստավորման հարցը(ղեկավար 

Ա.Ալեքսանյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ –  Արմեն Սողոյանի կատարած աշխատանքը համարել դրական  և                          

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 

ԼՍԵՑԻՆ  –  Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի 

ասպիրանտ Արմեն Խաչատրյանի  ատեստավորման հարցը(ղեկավար 

Ս.Մարկոսյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Արմեն Խաչատրյանի կատարած աշխատանքը համարել դրական և  

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 

ԼՍԵՑԻՆ –  Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի 

ասպիրանտ Վահագ Մինասյանի  ատեստավորման հարցը(ղեկավար 

Լ.Ասլանյան): 



ՈՐՈՇԵՑԻՆ –  Վահագ Մինասյանի կատարած աշխատանքը համարել դրական և   

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 

ԼՍԵՑԻՆ – Թվային անալիզի և մաթեմատիկական  մոդելավորման ամբիոնի 

ասպիրանտ  Գրիգոր Ավագյանի  ատեստավորման հարցը(ղեկավար 

Հ.Հակոբյան): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ –  Գրիգոր Ավագյանի  կատարած աշխատանքը համարել դրական և 

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 

ԼՍԵՑԻՆ – Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի 

ասպիրանտ Արշակ Գրիգորյանի  ատեստավորման հարցը(ղեկավար 

Հ.Սահակյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ –  Արշակ Գրիգորյանի       կատարած աշխատանքը      համարել   

անբավարար  և  չատեստավորել : 

 

 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 
 
Իսկականի հետ ճիշտ է 
 

Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 



ø²Ôì²Ìø 
ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ 

28.12.2010Ã. Ï³Û³ó³Í Ã.50 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó 
 

ԼՍԵՑԻՆ –  Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի 
ասպիրանտ Լևոն Հայկազյանի ատեստավորման հարցը (ղեկավար 
Ս.Ա.Նիգիյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  – Լ.Հայկազյանի կատարած աշխատանքը համարել դրական և 

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 
 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 
 
 
 
 

ø²Ôì²Ìø 
ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ 

28.12.2010Ã. Ï³Û³ó³Í Ã.50 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó 
 

ԼՍԵՑԻՆ –  Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի 
ասպիրանտ Արա Առաքելյանի ատեստավորման հարցը (ղեկավար 
Ս.Ա.Նիգիյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ա.Առաքելյանի կատարած աշխատանքը համարել դրական և 
երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 
 
 
 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 
 
 
 
 
 



ø²Ôì²Ìø 
ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ 

28.12.2010Ã. Ï³Û³ó³Í Ã.50 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó 
 

ԼՍԵՑԻՆ  –  Ծրագրավորման և    ինֆորմացիոն    տեխնոլոգիաների      ամբիոնի   
Ñ³Ûóáñ¹ ²ñß³ÉáõÛë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ(Õ»Ï³í³ñ Ðñ³ãÛ³ ²ëó³ïñÛ³Ý) 
·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ß³ñáõÝ³ÏÙ³Ý Ñ³ñóÁ:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – ²ñß³ÉáõÛë ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ    կատարած աշխատանքը    համարել      
դրական և »ñ³ßË³íáñ»É Ýñ³ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÙÁ 2010-
2011 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ: 

 
 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 
 
 
 
 

ø²Ôì²Ìø 
ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ 

28.12.2010Ã. Ï³Û³ó³Í Ã.50 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó 
 
 

ԼՍԵՑԻՆ –  Թվային անալիզի և մաթեմատիկական  մոդելավորման ամբիոնի 
ասպիրանտ Ամիր Ռանջբարի ատեստավորման հարցը (ղեկավար 
Յու.Ռ.Հակոբյան): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ամիր Ռանջբարի կատարած աշխատանքը համարել դրական և 
երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 
 
 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 
 
 
 
 
 



ø²Ôì²Ìø 
ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ 

28.12.2010Ã. Ï³Û³ó³Í Ã.50 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó 
 
 

ԼՍԵՑԻՆ –  Թվային անալիզի և մաթեմատիկական  մոդելավորման ամբիոնի 
ասպիրանտ Նուրի Սուլեյմանի  ատեստավորման հարցը (ղեկավար 
Յու.Ռ.Հակոբյան): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Նուրի Սուլեյմանի  կատարած աշխատանքը համարել դրական և 

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 
 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 

Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 
 
 
 
 
 

ø²Ôì²Ìø 
ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ 

28.12.2010Ã. Ï³Û³ó³Í Ã.50 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó 
 

 
ԼՍԵՑԻՆ – Թվային անալիզի և մաթեմատիկական  մոդելավորման ամբիոնի 

ասպիրանտ Զարուհի Օհանյանի  ատեստավորման հարցը (ղեկավար 
Յու.Ռ.Հակոբյան): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Զարուհի Օհանյանի  կատարած աշխատանքը համարել դրական և 
երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 
 
 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 
 
 
 



ø²Ôì²Ìø 
ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ 

28.12.2010Ã. Ï³Û³ó³Í Ã.50 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó 
 
 

ԼՍԵՑԻՆ –  Թվային անալիզի և մաթեմատիկական  մոդելավորման ամբիոնի 
ասպիրանտ Ռուզան Հովհաննիսյանի  ատեստավորման հարցը 
(ղեկավար Յու.Ռ.Հակոբյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ռուզան Հովհաննիսյանի կատարած աշխատանքը      համարել   դրական 

և  երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում:  

 
 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 

Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 
 
 
 
 

 

ø²Ôì²Ìø 
ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ 

28.12.2010Ã. Ï³Û³ó³Í Ã.50 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó 
 
 

ԼՍԵՑԻՆ – Թվային անալիզի և մաթեմատիկական  մոդելավորման ամբիոնի 
ասպիրանտ Գրիգոր Ավագյանի  ատեստավորման հարցը (ղեկավար 
Հ.Հակոբյան): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Գրիգոր Ավագյանի  կատարած աշխատանքը համարել դրական և  
երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 
 
 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 
 
 
 



ø²Ôì²Ìø 
ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ 

28.12.2010Ã. Ï³Û³ó³Í Ã.50 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó 
 

 

ԼՍԵՑԻՆ – Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի 

ասպիրանտ Աշոտ Աբաջյանի ատեստավորման հարցը(ղեկավար 

Ա.Չուբարյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Աշոտ Աբաջյանի կատարած աշխատանքը համարել դրական և 

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 
 
 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 
 
 
 
 

ø²Ôì²Ìø 
ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ 

28.12.2010Ã. Ï³Û³ó³Í Ã.50 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó 
 
 

ԼՍԵՑԻՆ –  Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի 

ասպիրանտ Սևակ Բադալյանի ատեստավորման հարցը (ղեկավար 

Ս.Մարկոսյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Սևակ Բադալյանի կատարած աշխատանքը համարել դրական և 

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 
 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 
 



ø²Ôì²Ìø 
ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ 

28.12.2010Ã. Ï³Û³ó³Í Ã.50 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó 
 
 

ԼՍԵՑԻՆ  –  Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի 

ասպիրանտ Արմեն Սողոյանի ատեստավորման հարցը (ղեկավար 

Ա.Ալեքսանյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Արմեն Սողոյանի կատարած աշխատանքը համարել դրական  և 

երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում: 

 
 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 
 
 
 
 

ø²Ôì²Ìø 
ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ 

28.12.2010Ã. Ï³Û³ó³Í Ã.50 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó 
 
 
ԼՍԵՑԻՆ  –  Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի 

ասպիրանտ Վահագ Մինասյանի  ատեստավորման հարցը (ղեկավար 

Լ.Ասլանյան): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Վահագ Մինասյանի     կատարած աշխատանքը      համարել   դրական      

և  երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում:  

 
 
 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 
 



ø²Ôì²Ìø 
ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ 

28.12.2010Ã. Ï³Û³ó³Í Ã.50 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó 
 
 

ԼՍԵՑԻՆ – Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի 

ասպիրանտ Արմեն Խաչատրյանի  ատեստավորման հարցը (ղեկավար 

Ս.Մարկոսյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Արմեն Խաչատրյանի   կատարած աշխատանքը      համարել   դրական      

և  երաշխավորել ատեստավորումը 2010-11 ուսումնական տարում:  

 
 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 
 
 
 
 

ø²Ôì²Ìø 
ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ 

28.12.2010Ã. Ï³Û³ó³Í Ã.50 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó 
 

 
ԼՍԵՑԻՆ  –  Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի 

ասպիրանտ Արշակ Գրիգորյանի  ատեստավորման հարցը (ղեկավար 

Հ.Սահակյան):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ –  Արշակ Գրիգորյանի կատարած աշխատանքը համարել անբավարար և 

չատեստավորել : 

 

Խորհրդի նախագահ                                                                      Վ.Դումանյան 
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Խորհրդի քարտուղար                                                                    Է.Դանոյան 


