
Արձանագրություն №3/2012-2013 
<<Երևանի պետական համալսարան>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գիտական խորհրդի` 2012թ. դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցած թիվ 3 նիստի 
 
 
Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 71-ը (յոթանասունմեկ)։  
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..  ԵԵՊՊՀՀ  22001100--22001144թթթթ..  զզաարրգգաացցմմաանն  ռռաազզմմաավվաարրաակկաանն  ծծրրաագգրրիի  կկաատտաարրմմաանն  ըըննթթաացցքքիի  մմաասսիինն::  

((ԶԶեեկկ..՝՝  ԵԵՊՊՀՀ  ռռեեկկտտոորր  Ա. Հ. Սիմոնյան))  

22..  ԵԵՊՊՀՀ--ոոււմմ  կկոոռռոոււպպցցիիոոնն  եերրևևոոււյյթթննեերրիի  դդեեմմ  պպաայյքքաարրիի  հհաամմաալլիիրր  մմիիջջոոցցաառռոոււմմննեերրիի  ծծրրաագգրրիի  

կկաատտաարրմմաանն  մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  ԵԵՊՊՀՀ  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաանն))  

33..  <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի 2012թ. եկամուտների և ծախսերի 

նախահաշվի (Բյուջե) կատարողականը (հունվար-նոյեմբեր) հաստատելու  մասին: (Զեկ.` 

գլխ. հաշվապահ Ռ. Գ. Գրիգորյան)  

44..  <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի 2013թ. եկամուտների և ծախսերի 

նախահաշվի (Բյուջե) մասին: (Զեկ.` գլխ. հաշվապահ Ռ. Գ. Գրիգորյան)        

55..  ԵՊՀ-ում դասախոսների տարբերակված հավելավճարի կարգում փոփոխություններ 

կատարելու մասին: (Զեկ.՝ ԵՊՀ պրոռեկտոր Գ.Գ. Գևորգյան)  

66..  ԵՊՀ գիտական համակազմի մրցութային ընտրության եվ պաշտոնների տեղակալման 

ընթացակարգը հաստատելու մասին: (Զեկ.՝ ԵՊՀ պրոռեկտոր Գ.Գ. Գևորգյան)  

77..  ԵԵՊՊՀՀ  ԻԻջջևևաաննիի  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  հհաաշշվվեետտվվոոււթթյյոոււննըը  22001111--22001122  ոոււսս..  տտաարրվվաա  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն  

մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  տտննօօրրեենն  ՍՍ..  ԱԱ..  ԱԱռռաաքքեելլյյաանն))  

88..  ԵՊՀ անվտանգային հետազոտությունների կենտրոնի կանոնադրության հաստատում: 

(Զեկ.՝ ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի դոցենտ Ա. Գ. 

Ղևոնդյան)  

99..  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր  

99..11  ԵԵՊՊՀՀ  սսոոցցիիոոլլոոգգիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյաանն  հհաասստտաատտոոււմմ::  

99..22  ՀՀաայյ  գգրրաատտպպոոււթթյյաանն  սսկկզզբբննաավվոորրմմաանն  550000--աամմյյաակկիինն  ևև  ԵԵՊՊՀՀ  ՈՈՒՒԳԳԸԸ  հհիիմմննաադդրրմմաանն  6655--

աամմյյաակկիինն  ննվվիիրրվվաածծ  մմիիջջաազզգգաայյիինն  եերրիիտտաասսաարրդդաակկաանն  գգիիտտաաժժոողղոովվիի  հհոոդդվվաածծննեերրիի  ժժոողղոովվաածծոոււնն  

((հհաասսաարրաակկաակկաանն  ևև  բբննաակկաանն  գգիիտտոոււթթյյոոււննննեերր  աառռաաննձձիինն  պպրրաակկննեերրոովվ))  տտպպաագգրրոոււթթյյաանն  

եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  մմաասսիինն::  

  

  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  

մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը։։ 

 



1. Լսեցին.- ԵԵՊՊՀՀ  22001100--22001144թթթթ..  զզաարրգգաացցմմաանն  ռռաազզմմաավվաարրաակկաանն  ծծրրաագգրրիի  կկաատտաարրմմաանն  ըըննթթաացցքքիի  
մմաասսիինն ::  ՌՌեեկկտտոորր  Ա. Հ. Սիմոնյանը ընդհանուր գծերով ներկայացրեց ռազմավարական 
ծրագրի՝ 2011-2012 ուստարում նախատեսված գործողությունների կատարողականը՝ 
անդրադառնալով հետևյալ խնդիրներին. 1/ կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և 
բովանդակային վերափոխում, 2/եվրոպական չափորոշիչների պահանջներին 
համապատասխան որակի ներքին հավաստման համակարգի ներդրում, 3/ 
Ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման գործընթացների էական բարելավման 
համար նպաստավոր պայմանների և խթանող մեխանիզմների ստեղծում, 4/ 
հասարակայնության հետ կապերի հետագա զարգացման ապահովում և հանրային 
ծրագրերում Համալսարանի առավելագույնս ներգրավում, 5/ դասախոսական 
համակազմի համալրում և բարելավում և այլն: 

Որոշեցին.-  
1. Տալ հավանություն ԵՊՀ 2010-2014թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի՝ 2011-

2012 ուստարում նախատեսված գործողությունների կատարողականին և ընդունել 
կատարողականի մասին զեկույցն ի գիտություն:  

2. Հանդես գալ ԵՊՀ խորհրդի առջև՝ ԵՊՀ 2010-2014թթ. զարգացման ռազմավարական 
ծրագրի՝ 2011-2012 ուստարում նախատեսված գործողությունների կատարողականը 
հաստատելու միջնորդությամբ: 

3. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 
 
2. Լսեցին. - ԵԵՊՊՀՀ--ոոււմմ  կկոոռռոոււպպցցիիոոնն  եերրևևոոււյյթթննեերրիի  դդեեմմ  պպաայյքքաարրիի  հհաամմաալլիիրր  մմիիջջոոցցաառռոոււմմննեերրիի  

ծծրրաագգրրիի  կկաատտաարրմմաանն  մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  մմիիջջոոցցաառռոոււմմննեերրիի  
ծծրրաագգրրիի՝՝  22001111--22001122թթթթ..  ննաախխաատտեեսսվվաածծ  գգոորրծծոողղոոււթթյյոոււննննեերրիի  կկաատտաարրոողղաակկաաննըը՝՝  
կկեեննտտրրոոննաաննաալլոովվ  հհեետտևևյյաալլ  խխննդդիիրրննեերրիի  վվրրաա..  11//  կկոոռռոոււպպցցիիոոնն  եերրևևոոււյյթթննեերրիի  դդեեմմ  պպաայյքքաարրըը  
հհաամմաակկաարրգգոողղ  հհաաննձձննաաժժոողղոովվիի  սստտեեղղծծոոււմմըը,,  22//  <<<<ԵԵրրևևաաննիի  հհաամմաալլսսաարրաանն>>>>  թթեերրթթոոււմմ  
եերրևևոոււյյթթիինն  աառռննչչվվոողղ  ննյյոոււթթեերրիի  հհրրաապպաարրաակկոոււմմըը,,  33//  ոոււսսաաննոողղ--դդաասսաախխոոսս  եերրկկկկոողղմմ  պպաատտշշաաճճ  
շշփփոոււմմննեերրիի  մմշշաակկոոււյյթթիի  աարրմմաատտաավվոորրոոււմմըը  ևև  աայյլլնն:: 

Որոշեցին. –  
1. Տալ հավանություն Երևանի պետական համալսարանում կոռուպցիոն երեվույթների 

դեմ պայքարի համալիր միջոցառումների ծրագրի` 2011-2012 թթ. նախատեսված 
գործողությունների կատարողականին և ընդունել կատարողականի մասին զեկույցն ի 
գիտություն:  

2. Հանդես գալ ԵՊՀ խորհրդի առջև՝ Երևանի պետական համալսարանում կոռուպցիոն 
երեվույթների դեմ պայքարի համալիր միջոցառումների ծրագրի` 2011-2012 թթ. 
նախատեսված գործողությունների կատարողականը հաստատելու միջնորդությամբ: 

3. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 
3. Լսեցին. - <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի 2012թ. եկամուտների և 

ծախսերի նախահաշվի (Բյուջե) կատարողականը (հունվար-նոյեմբեր) հաստատելու  
մասին: Գլխ. հաշվապահ Ռ. Գ. Գրիգորյանը ըստ հոդվածների ներկայացրեց 
կատարողականը, որը նախապես տրամադրվել էր գիտխորհրդի անդամներին։  

Արտահայտվեցին. – ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի 
դեկան Ա. Սահակյանը, Ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ Դ. Սեդրակյանը, 
իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Ղազինյանը։  



Որոշեցին. – Ընդունել ի գիտություն: 
 

4. Լսեցին. - <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի 2013թ. եկամուտների և 
ծախսերի նախահաշվի (Բյուջե) մասին: Գլխ. հաշվապահ Ռ. Գ. Գրիգորյանը 
ներկայացրեց նախահաշիվն ըստ հոդվածների: 

Արտահայտվեցին. – Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, դիսկրետ մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ Ա. 
Ալեքսանյանը, տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Հ. Սարգսյանը, ռադիոֆիզիկայի 
ֆակուլտետի դեկան Յ. Վարդանյանը: 
Որոշեցին. -  

1. Տալ հավանություն <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի 2013թ. 
եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախագծին:  

2. <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի 2013թ. եկամուտների և ծախսերի 
նախահաշվի նախագիծը ներկայացնել ԵՊՀ խորհրդի քննարկմանն ու հաստատմանը: 

3. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 
 

5. Լսեցին.- ԵՊՀ-ում դասախոսների տարբերակված հավելավճարի կարգում 
փոփոխություններ կատարելու մասին: Պրոռեկտոր Գ.Գ. Գևորգյանը ներկայացրեց 
ֆակուլտետների ու այլ ստորաբաժանումների կողմից ստացված առաջարկությունները 
կարգում փոփոխությունների վերաբերյալ և կատարեց պարզաբանումներ դրանց մասին 
Արտահայտվեցին. – Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան Է. Գևորգյանը, 
ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հ. Ժամհարյանը, հետբուհական լրացուցիչ 
կրթության վարչության պետ Ժ. Աղասյանը, ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Ռ. Ավագյանը: 

Որոշեցին. –  
1. Հաստատել ԵՊՀ-ում դասախոսների տարբերակված հավելավճարի կարգը նոր 

խմբագրությամբ։ 
2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 
6. Լսեցին. - ԵՊՀ գիտական համակազմի մրցութային ընտրության եվ պաշտոնների 

տեղակալման ընթացակարգը հաստատելու մասին: Պրոռեկտոր Գ.Գ. Գևորգյանը 
ներկայացրեց ընթացակարգի հիմնական դրույթները, որը նույնպես նախապես 
տրամադրվել էր գիտխորհրդի անդամներին։։   

Արտահայտվեցին. – Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Յ. Վարդանյանը, ընդհանուր ֆիզիկայի 
և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ Դ. Սեդրակյանը, իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. 
Ղազինյանը, կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան Է. Գևորգյանը, բուսաբանության ամբիոնի 
պատվավոր վարիչ Լ. Օսիպյանը: Քվեարկությունն անցավ 69 կողմ, 2 դեմ (Դ. Սեդրակյան, Է. 
Չուբարյան) ձայներով: 
Որոշեցին. –  
1.  Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի գիտական համակազմի մրցութային 
ընտրության և պաշտոնների տեղակալման ընթացակարգը՝ համաձայն հավելվածի: 
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2013թ. հունվարի 1-ից: 
 
7. Լսեցին. -  ԵԵՊՊՀՀ  ԻԻջջևևաաննիի  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  հհաաշշվվեետտվվոոււթթյյոոււննըը  22001111--22001122  ոոււսս..  տտաարրվվաա  

գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն  մմաասսիինն::  ՄՄաասսննաաճճյյոոււղղիի  տտննօօրրեենն  ՍՍ..  ԱԱ..  ԱԱռռաաքքեելլյյաաննըը կանգ առավ մի շարք 
խնդիրների վրա. 1/ Ուսումնական պլանների վերափոխում՝ տեսականից պրակտիկ 



կարողությունների զարգացման նկատառումներով, 2/ դասախոսական կազմի 
ուսումնամեթոդական, գիտական որակավորման բարձրացում, 3/ մասնաճյուղի 
համագործակցության շրջանակների ու ոլորտների ընդլայնում և բազմազանեցում և այլն: 
Արտահայտվեցին. – Ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Ռ. Ավագյանը, տնտեսգիտության 
ֆակուլտետի դեկան Հ. Սարգսյանը, գրադարանի տնօրեն Ե. Միրզոյանը: 

Որոշեցին. –  
1. Հավանություն տալ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2011-2012 ուստարվա 

գործունեությանը։ 
2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից։ 

 
8. Լսեցին. – ԵՊՀ անվտանգային հետազոտությունների կենտրոնի կանոնադրության 

մասին։  Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի դոցենտ Ա. 
Ղևոնդյանը ներկայացրեց կենտրոնի կառուցվածքն ու գործունեության հիմնական 
ուղղությունները (կանոնադրության նախագիծը նախապես տրամադրվել էր գիտխորհրդի 
անդամներին)։ 

Որոշեցին. – 1. Հաստատել ԵՊՀ անվտանգային հետազոտությունների կենտրոնի 
կանոնադրությունը: 

2.Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 
 

99..  ԼԼսսեեցցիինն..  ––  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր::  
99..11  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԵԵՊՊՀՀ  սսոոցցիիոոլլոոգգիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյաանն  հհաասստտաատտմմաանն  մմաասսիինն::  
ԳԳիիտտքքաարրտտոոււղղաարր  ՄՄ..  ՍՍոողղոոմմոոննյյաանննն  աասսաացց,,  ոորր  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււնննն  ըըննդդհհաաննոոււրր  
աառռմմաամմբբ  բբխխոոււմմ  էէ  ԵԵՊՊՀՀ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  օօրրիիննաակկեելլիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննիիցց::  
ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  ՍՍոոցցիիոոլլոոգգիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԱԱ..  ՄՄկկրրտտչչյյաաննըը,,  սսոովվոորրոողղ  ԱԱ..  
ՍՍաարրգգսսյյաաննըը::  
ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ՀՀաասստտաատտեելլ  ԵԵՊՊՀՀ  սսոոցցիիոոլլոոգգիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննըը::  
99..22  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ՀՀաայյ  գգրրաատտպպոոււթթյյաանն  սսկկզզբբննաավվոորրմմաանն  550000--աամմյյաակկիինն  ևև  ԵԵՊՊՀՀ  ՈՈՒՒԳԳԸԸ  հհիիմմննաադդրրմմաանն  6655--
աամմյյաակկիինն  ննվվիիրրվվաածծ  մմիիջջաազզգգաայյիինն  եերրիիտտաասսաարրդդաակկաանն  գգիիտտաաժժոողղոովվիի  հհոոդդվվաածծննեերրիի  ժժոողղոովվաածծոոււնն  
((հհաասսաարրաակկաակկաանն  ևև  բբննաակկաանն  գգիիտտոոււթթյյոոււննննեերր  աառռաաննձձիինն  պպրրաակկննեերրոովվ))  տտպպաագգրրոոււթթյյաանն  
եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  մմաասսիինն::    
ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ԺԺոողղոովվաածծոոււնն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլ  հհրրաատտաարրաակկմմաանն::    

  
  
  

ԵՊՀ գիտական խորհրդի նախագահ`     Ա. Հ. Սիմոնյան 
 
 
 
 
Գիտական խորհրդի քարտուղար`     Մ. Ա. Սողոմոնյան 
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