
Արձանագրություն №8/2013-2014 

<<Երևանի պետական համալսարան>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գիտական խորհրդի` 2014թ. հունիսի 25-ին տեղի ունեցած թիվ 8 նիստի 

 

 

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 63-ը (վաթսուներեք)։  

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..  Պարգևատրումներ և շնորհավորանքներ ԵՊՀ հիմնադրման 95-ամյակի կապակցությամբ:  

22..  Ամբիոնի վարիչի ընտրության մասին ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ընդունած 

որոշումների հաստատում (զեկ.՝ հումանիտար մասնագիտությունների գծով մրցութային 

հանձնաժողովի նախագահ Գ. Հ. Պետրոսյան, բնագիտական մասնագիտությունների գծով 

մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ա. Սահակյան):  

33..  Դոցենտի, պրոֆեսորի գիտական կոչումների շնորհում (Զեկ.՝ հումանիտար 

մասնագիտությունների գծով մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Գ. Հ. Պետրոսյան, 

բնագիտական մասնագիտությունների գծով մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ա. 

Սահակյան)  

44..  Գիտական համակազմի մրցույթ: (Զեկ.՝ հումանիտար մասնագիտությունների գծով 

մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Գ. Հ. Պետրոսյան, բնագիտական մասնագի-

տությունների գծով մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ա. Սահակյան)  

55..  Տեղեկատվություն 2014-15 ուստարվա առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի ընդունելության 

իրավիճակի մասին: (Զեկ.՝ պրոռեկտոր Ա. Կ. Գրիգորյան)  

66..  Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետում կառուցվածքային փոփոխություններ 

կատարելու մասին (զեկ.՝ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դեկան Ա. Ա. 

Սահակյան)  

77..  ԵՊՀ ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրությունում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին (զեկ.՝ ԵՊՀ գիտխորհրդի իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և 

փորձաքննության հանձնաժողովի նախագահ Գ. Ս. Ղազինյան)  

88..  ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կանոնադրությունում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին (զեկ.՝ կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան Է. Ս. Գևորգյան)  

99..  ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ 

ստեղծելու և ինստիտուտի կանոնադրությունը հաստատելու մասին (զեկ.՝ 

կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան Է. Ս. Գևորգյան)  

1100..  ԵՊՀ <<Քվանտային տեխնոլոգիաներ և նոր նյութեր>> գիտակրթական կենտրոնի 

կանոնադրությունը հաստատելու մասին (զեկ.՝ տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր Գ. 

Յ. Կրյուչկյան)  

1111..  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր  



11  ԵԵՊՊՀՀ  հհիիմմննաադդրրմմաանն  9955--աամմյյաակկիինն  ննվվիիրրվվաածծ  ՈՈՒՒԳԳԸԸ  հհոոբբեելլյյաաննաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  ննսստտաաշշրրջջաաննիի  

հհոոդդվվաածծննեերրիի  ժժոողղոովվաածծոոււնն  ((բբննաագգիիտտաակկաանն  ևև  հհաասսաարրաակկաագգիիտտաակկաանն  աառռաաննձձիինն  հհաատտոորրննեերրոովվ))  

հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  աայյնն  ոորրպպեեսս  թթեեկկննաածծոոււաակկաանն  աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  

պպաաշշտտպպաաննոոււթթյյաանն  հհաամմաարր  ըըննդդոոււննեելլիի  ժժոողղոովվաածծոոււ  ճճաաննաաչչեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ԲԲՈՈՀՀ--իինն  մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  

մմաասսիինն::  

22  ՌՌոոււսսաասստտաաննիի  ԴԴաաշշննոոււթթյյաանն  գգիիտտոոււթթյյաանն  վվաասստտաակկաավվոորր  գգոորրծծիիչչ,,  ՆՆԳԳՆՆ  վվաասստտաակկաավվոորր  

աաշշխխաատտաակկիիցց,,  իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  դդոոկկտտոորր,,  պպրրոոֆֆեեսսոորր  ՅՅոոււրրիի  ՄՄիիհհրրաաննիի  ԱԱննտտոոննյյաաննիինն  ԵԵՊՊՀՀ  

պպաատտվվաավվոորր  դդոոկկտտոորրիի  կկոոչչոոււմմ  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն::  

33  ՅՅեեննաայյիի  ՖՖ..  ՇՇիիլլլլեերրիի  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  մմաարրդդոոււ  գգեեննեետտիիկկաայյիի  իիննսստտիիտտոոււտտիի  լլաաբբոորրաատտոորրիիաայյիի  

ղղեեկկաավվաարր,,  դդոոկկտտոորր  ԹԹոոմմաասս  ԼԼիիրրիինն  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտվվաավվոորր  դդոոկկտտոորրիի  կկոոչչոոււմմ  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն::  

44//ԿԿաաննաադդաայյիի  ՄՄաաննիիտտոոբբաայյիի  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  ևև  աասստտղղաագգիիտտոոււթթյյաանն  բբաաժժաաննմմոոււննքքիի    

պպրրոոֆֆեեսսոորր  ՏՏաապպաաշշ  ՉՉաակկրրաաբբոորրտտիիիինն  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտվվաավվոորր  դդոոկկտտոորրիի  կկոոչչոոււմմ  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն::  

55//  ՀՀաավվաաննաակկաաննոոււթթյյոոււննննեերրիի  տտեեսսոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտ  ԿԿաարրեենն  ԳԳաասսպպաարրյյաաննիի  

հհեեղղիիննաակկաածծ  <<<<ՏՏեեսսաակկաանն  ևև  կկիիրրաառռաակկաանն  վվիիճճաակկաագգրրոոււթթյյոոււնն>>>>  վվեերրննաագգրրոովվ  դդաասսաագգիիրրքքըը  

հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  ոորրպպեեսս  դդաասսաագգիիրրքք  ճճաաննաաչչեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ՀՀՀՀ  կկրրթթոոււթթյյաանն  

ևև  գգիիտտոոււթթյյաանն  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաանն  աառռջջևև  մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  մմաասսիինն::  

66//  <<<<ԵԵՊՊՀՀ  քքիիմմիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտ>>>>  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմըը  <<<<ԵԵՊՊՀՀ  

դդեեղղաագգիիտտոոււթթյյաանն  ևև  քքիիմմիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտ>>>>  վվեերրաաննվվաաննեելլոոււ  մմաասսիինն::  

77//  <<<<ԵԵՊՊՀՀ  դդեեղղաագգոորրծծաակկաանն  քքիիմմիիաայյիի  աամմբբիիոոնն>>>>  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմըը  <<<<ԵԵՊՊՀՀ  

դդեեղղաագգիիտտոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոնն>>>>  վվեերրաաննվվաաննեելլոոււ  մմաասսիինն::  

88//  <<<<ԲԲաաննբբեերր  ԵԵրրևևաաննիի  հհաամմաալլսսաարրաաննիի>>>>  հհաաննդդեեսսոոււմմ  <<<<ՌՌոոււսս  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյոոււնն>>>>  սսեերրիիաա  

սստտեեղղծծեելլոոււ  մմաասսիինն::  

  

  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  

մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը։։ 

 

1. Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը շնորհավորեց գիտական խորհրդի անդամներին և բոլոր 

ներկա գտնվողներին Համալսարանի հիմնադրման 95-ամյակի առթիվ՝ մաղթելով 

ստեղծագործական հաջողություններ և անձնական երջանկություն: Նա իր խոսքում 

նշեց, որ ԵՊՀ գիտական խորհրդի՝ հունիսի 11-ին կայացած հանդիսավոր նիստին 

հանձնել է միայն Համալսարանի ոսկե հուշամեդալով պարգևատրված 

աշխատակիցների պարգևները՝ ասելով, որ բազմաթիվ համալսարանականներ 

արժանացել են արծաթե մեդալի ու հուշամեդալի, ինչպես նաև պատվոգրերի, 

վաստակագրերի ու շնորհակալագրերի: Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը, պրոռեկտորներ Ա. 

Գրիգորյանը և Գ. Գևորգյանը հանդիսավոր կերպով գիտխորհրդի որոշ անդամների ու 

այլ համալսարանականների արծաթե մեդալներ ու հուշամեդալներ հանձնեցին:  

 

2. Լսեցին. - Ֆակուլտետային ամբիոնի վարիչի ընտրության մասին 

ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ընդունած որոշումների 

հաստատման մասին: 



ԵՊՀ գիտական խորհրդի մրցութային հանձնաժողովների նախագահներ Գ. Հ. 

Պետրոսյանը և Ա. Ա. Սահակյանը ներկայացրին ԵՊՀ ֆակուլտետների գիտական 

խորհրուդների որոշումներով ամբիոնի վարիչ ընտրված պրոֆեսորներին և 

դոցենտներին՝ նշելով զբաղեցրած պաշտոնը, հավակնած պաշտոնը, տվյալներ նրանց 

գիտամանկավարժական գործունեության վերաբերյալ:  

Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդների կողմից ընտրված և ԵՊՀ գիտական խորհրդի 

հաստատմանը ներկայացված ամբիոնի վարիչի պաշտոնի հավակնորդներն էին. 

 
Հ/Հ Ազգանուն, 

անուն, 

հայրանուն 

Աշխատանքի վայրը, 

պաշտոնը (երբվանից) 

Գիտական աստիճանը, կոչումը 

(մասնագիտ. շիֆր) 

Ինչ պաշտոնի 

համար է դիմել 

1. Գաբուզյան 

Արա 

Հարությունի 

Քրեական իրավունքի 

³Ùμիոնի í³ñÇã /2000 Ã./ 

իրավա·Çï. ¹áÏïáñ /2008/ ÄԲ.00.05 – 

քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա 
- 20012 

Քրեական 

իրավունքի ³Ùμ. 
í³ñÇãÇ 

2. Ապրեսյան 

Մարգարիտ

ա Հրանտի 

Անգլերեն լեզվի թիվ 1 

ամբիոնի í³ñÇã/2001 Ã./ 

μ³Ý³ëÇñ. ·Çï. թեկնածու 

/1987/Ä.02.07 – գերմանակաÝ 

լեզուներ, դոցենտ – 2004 

Անգլերեն լեզվի թիվ 

1 ³Ùμիոնի í³ñÇãÇ 

3. Վարդանյան 

Թրահել 

Գերասիմի 

Ֆիզիկական 

աշխարհագրության և 

ջրաօդերևութաբանությ

ան ³Ùμիոնի í³ñÇã 
/2009 Ã./ 

աշխարհ. ·Çï. ¹áÏïáñ /2013/ ԻԴ.03.01 

– ֆիզիկական աշխարհագրություն, 

դոցենտ - 2004 

Ֆիզիկական 

աշխարհագրության 

և 

ջրաօդերևութաբանո

ւթյան ³Ùμիոնի 

í³ñÇãի 

4. Սաղյան 

Աշոտ 

Սերոբի 

Դեղագործական 

քիմիայի ³Ùμիոնի. 
í³ñÇã /2003 Ã./ 

քիմիական ·Çï. ¹áÏïáñ /1997/ 

ÄԵ.00.01 – դեղագիտáõÃÛáõÝ, 

åñáý»ëáñ – 2003, ՀՀ ԳԱԱ 

ակադեմիկոս - 2010 

Դեղագիտության 

ամբիոնի վարիչի 

  

Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը նիստի մասնակիցներին առաջարկեց հարցեր ուղղել 

ամբիոնի վարիչի մրցույթի մասնակիցներին: Հարցեր չհնչեցին:  

Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանի առաջարկով կազմվեց հաշվիչ հանձնաժողով՝ հետևյալ 

անդամներով՝ 

1. Մարգարյան Հայրապետ (նախագահ) 

2. Վարդազարյան Մարութ 

3. Դիլբանդյան Սամվել 

4. Աբրահամյան Անի 

5. Ազարյան Արսեն 

Կազմակերպվեց փակ, գաղտնի քվեարկություն, որին մասնակցեցին նիստին ներկա 

63 անդամները: Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Հ. Մարգարյանը ներկայացրեց 

քվեարկության արդյունքները. 

հ/հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն կողմ դեմ անվավեր 

1.  Գաբուզյան Արա Հարությունի 59 2 2 

2.  Ապրեսյան Մարգարիտա Հրանտի 55 4 4 
3.  Վարդանյան Թրահել Գերասիմի 60 0 3 

4.  Սաղյան Աշոտ Սերոբի 58 3 2 

  



Որոշեցին. – 
1. Հաստատել փակ, գաղտնի քվեարկության արդյունքները: 

2. Քվեարկության արդյունքների հիման վրա հավակնորդներին համարել ընտրված 

իրենց հայցած պաշտոններում: 

3. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

 

3. Լսեցին. – Պրոֆեսորի և դոցենտի կոչում շնորհելու մասին: Հումանիտար 

մասնագիտությունների գծով մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Գ. Հ. 

Պետրոսյանը և բնագիտական մասնագիտությունների գծով մրցութային 

հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ա. Սահակյանը ներկայացրեցին նաև պրոֆեսորի և 

դոցենտի կոչման հավակնորդների մասին ամփոփ տվյալներ:  

Պրոֆեսորի կոչման հավակնորդներն էին. 

 Ազգանուն, անուն, 
հայրանուն 

Աշխատանքային վայրը, պաշտոնը 

1. Նիկողոսյան Արթուր 

Գարեգինի 

Ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ  

2. Հաջյան Գևորգ 

Սուրենի 

Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ 

3. Թոքմաջյան Գայանե 

Գևորգի 

Օրգանական քիմիայի ամբիոնի դոցենտ 

4. Վարդանյան Ռաֆիկ 

Հովակիմի 

Աստվածաբանության ամբիոնի վարիչ 

5. Հովսեփյան Վոլոդյա 

Երվանդի 

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի դոցենտ 

6. Պարոնյան 

Շուշանիկ 

Հարությունի 

Միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոնի վարիչ 

 

Դոցենտի կոչման հավակնորդներն էին. 
 Ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

Աշխատանքային վայրը, պաշտոնը 

1.  Հակոբյան Տիգրան 

Ստեփանի 
Տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ 

2. Պետրոսյան Գևորգ 

Կամոյի 
Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասիստենտ 

3. Սարգսյան Տիգրան 

Արտավազդի 

Սերվիսի ամբիոնի ասիստենտ 

4. Աշիկյան Արմենուհի 

Աշոտի 

Մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ 

5 Ավետյան Սարգիս 

Ռուդիկի 

Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի ասիստենտ 

6 Քալաշյան Վաչե 

Ռոմեոյի 

Հանրային կառավարման ամբիոնի ասիստենտ 

7 Գազարովա Դիանա 

Յուրիի 

Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և 

հաղորդակցման տեսության ամբիոնի ասիստենտ 

8 Ասիկյան Սուսաննա Անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի ասիստենտ 



Նիկիտի 

 

Նույն հաշվիչ հանձնաժողովը կազմակերպեց պրոֆեսորի և դոցենտի կոչումների 

հավակնորդների քվեարկությունը ևս: Քվեարկությանը մասնակցեց 63 հոգի: Հաշվիչ 

հանձնաժողովի նախագահ Հ. Մարգարյանը ներկայացրեց քվեարկության 

արդյունքները. 
հ/հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն կողմ դեմ անվավեր 

1.  Նիկողոսյան Արթուր Գարեգինի 62 1 0 

2.  Հաջյան Գևորգ Սուրենի 63 0 0 

3.  Թոքմաջյան Գայանե Գևորգի 61 2 0 

4.  Վարդանյան Ռաֆիկ Հովակիմի 58 4 1 

5.  Հովսեփյան Վոլոդյա Երվանդի 41 21 1 

6.  Պարոնյան Շուշանիկ Հարությունի 62 0 1 

7.  Հակոբյան Տիգրան Ստեփանի 63 0 0 

8.  Պետրոսյան Գևորգ Կամոյի 63 0 0 

9.  Սարգսյան Տիգրան Արտավազդի 63 0 0 

10.  Աշիկյան Արմենուհի Աշոտի 63 0 0 

11.  Ավետյան Սարգիս Ռուդիկի 61 1 1 

12.  Քալաշյան Վաչե Ռոմեոյի 61 2 0 

13.  Գազարովա Դիանա Յուրիի 49 14 0 

14.  Ասիկյան Սուսաննա Նիկիտի 63 0 0 

  

Որոշեցին. – 2.1 Հաստատել փակ, գաղտնի քվեարկության արդյունքները: 
2.2 Վերոնշյալ հավակնորդներին շնորհել պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական 

կոչումներ։ 

2.3 Տասնհինգ օրվա ընթացքում նրանց գործերը ներկայացնել ՀՀ ԲՈՀ` շնորհված 

գիտական կոչումները հաստատելու և դիպլոմներ տալու համար 

 

4. Լսեցին. – Գիտական համակազմի պաշտոնի հավակնորդներին իրենց հայցած 

պաշտոնում ընտրության մասին։ Հումանիտար մասնագիտությունների գծով 

մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Գ. Պետրոսյանը ներկայացրեց գիտական 

համակազմի պաշտոնի հավակնորդներին՝ նշելով նրանց գիտական աստիճանի, 

գիտական աշխատանքի փորձի, հավակնած պաշտոնի և այլ կարևոր տվյալների 

մասին : Գիտական համակազմի պաշտոնի հավակնորդներն էին. 

 

Հ

/

հ 

Ազգանուն 

Անուն 

Հայրանուն 

Ստորաբաժանում Գիտական աստիճան, 

կոչում, 

մասնագիտական 

կրթության 

որակավորում 

Գիտակա

ն 

աշխատա

նքի փորձ 

Գիտ

ակա

ն 

աշխ

ատ. 

թիվը 

Հավակնած 

պաշտոնը 

1. Գևորգյան 

Աննա Սերգեյի 

Քաղաքակրթական և 

մշակութային 

հետազոտ. կենտրոն 

Արևելագիտության 

մագիստրոս 

իրանագիտության 

մասնագիտությամբ 

01.09.2009

-ից 

9 Կրտսեր 

գիտաշխատ

ողի 

2. Մկրտչյան 

Տաթևիկ 

Սոկրատի 

Քաղաքակրթական և 

մշակութային 

հետազոտ. կենտրոն 

Արևելագիտության 

մագիստրոս 

արաբագիտության 

մասնագիտությամբ 

2007թ.-ից 7 Կրտսեր 

գիտաշխատ

ողի 



3. Մկրտչյան 

Սաթենիկ 

Սոկրատի 

Քաղաքակրթական և 

մշակութային 

հետազոտ. կենտրոն 

Պատմության 

մագիստրոս 

պատմության 

մասնագիտությամբ 

2005թ.-ից 11 Կրտսեր 

գիտաշխատ

ողի 

4. Քոչարյան Հայկ 

Մկրտչի 

Քաղաքակրթական և 

մշակութային 

հետազոտ. կենտրոն 

Պատմ. գիտ. թեկնածու, 

դոցենտ 

(արաբագիտություն) 

2006թ.-ից 14 Ավագ 

գիտաշխատ

ողի 

5. Հովհաննիսյան 

Դավիթ 

Արտաշեսի 

Քաղաքակրթական և 

մշակութային 

հետազոտ. կենտրոն 

Բանասիր. գիտութ. 

թեկնածու, պրոֆեսոր 

(արաբագիտություն) 

1985թ.-ից 55 Առաջատար 

գիտաշխատ

ողի 

6. Հախվերդյան 

Հեղինե 

Սոկրատի 

Էկոլոգիական 

իրավունքի կենտրոն 

Իրավագիտության 

մագիստրոս 

իրավագիտության 

մասնագիտությամբ 

2008թ.-ից 7 Կրտսեր 

գիտաշխատ

ողի 

7. Իսկոյան Աիդա 

Բագրատի 

Էկոլոգիական 

իրավունքի կենտրոն 

Իրավագիտության 

թեկնածու, պրոֆեսոր 

(քաղաքացիական 

իրավունք) 

1962թ.-ից 23 Առաջատար 

գիտաշխատ

ողի 

8. Թութունջյան 

Քրիստիան 

Եգիպտագիտության 

հայկական կենտրոն 

Հնագիտության դոկտոր 1994թ.-ից 38 Առաջատար 

գիտաշխատ

ողի 

 

Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը նիստի մասնակիցներին առաջարկեց հարցեր ուղղել 

գիտական համակազմի պաշտոնի հավակնորդներին: Հարցեր չհնչեցին:  

Նույն հաշվիչ հանձնաժողովը կազմակերպեց գիտական համակազմի պաշտոնի 

հավակնորդների քվեարկությունը ևս: Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Հ. 

Մարգարյանը ներկայացրեց քվեարկության արդյունքները. 

հ/հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն կողմ դեմ անվավեր 
5.  Գևորգյան Աննա Սերգեյի 61 0 2 

6.  Մկրտչյան Տաթևիկ Սոկրատի 62 1 0 

7.  Մկրտչյան Սաթենիկ Սոկրատի 61 1 1 
8.  Քոչարյան Հայկ Մկրտչի 61 1 1 

9.  Հովհաննիսյան Դավիթ 

Արտաշեսի 

62 1 0 

10.  Հախվերդյան Հեղինե Սոկրատի 61 1 1 

11.  Իսկոյան Աիդա Բագրատի 61 1 1 

12.  Թութունջյան Քրիստիան 61 1 1 

  
Որոշեցին. – 

4.1Հաստատել փակ, գաղտնի քվեարկության արդյունքները: 

4.2 Քվեարկության արդյունքների հիման վրա հավակնորդներին համարել ընտրված 

իրենց հայցած պաշտոններում: 

 

5. Լսեցին. - Տեղեկատվություն 2014-15 ուստարվա առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի 

ընդունելության իրավիճակի մասին: Պրոռեկտոր Ա. Գրիգորյանը ներկայացրեց 2014-

15 ուստարվա առկա ուսուցմամբ ԵՊՀ բակալավրիատի մասնագիտություններ դիմած 

դիմորդների թվի, դինամիկայի, մասնագիտությունների պահանջարկի մասին 

տեղեկատվություն: 



Արտահայտվեցին. – Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Յ. 

Վարդանյանը, ԻԿՄ ֆակուլտետի դեկան Վ. Դումանյանը, կենսաբանության ֆակուլտետի 

դեկան Է. Գևորգյանը: 

Որոշեցին. -  

1. Տեղեկատվությունն ընդունել ի գիտություն: 

 

 

6. Լսեցին. -  ԵԵՊՊՀՀ  մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ևև  մմեեխխաաննիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  

փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերր  կկաատտաարրեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՖՖաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԱԱ..  ՍՍաահհաակկյյաաննըը  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  

գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  կկոողղմմիիցց  մմիիջջննոորրդդեեցց  ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիինն՝՝  ԱԱկկտտոոււաարրաակկաանն  ևև  

ֆֆիիննաաննսսաակկաանն  մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  աամմբբիիոոննիի  ևև  ՕՕպպտտիիմմաալլ  կկաառռաավվաարրմմաանն  տտեեսսոոււթթյյաանն  ևև  մմոոտտաավվոորր  

մմեեթթոոդդննեերրիի  աամմբբիիոոննիի  վվեերրաակկաազզմմաակկեերրպպմմաամմբբ  ՄՄաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ևև  մմեեխխաաննիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  

սստտեեղղծծեելլ  ննոորր  եերրկկոոււ՝՝  ԱԱկկտտոոււաարրաակկաանն  մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ևև  ռռիիսսկկեերրիի  կկաառռաավվաարրմմաանն  ոոււ  

ֆֆիիննաաննսսաակկաանն  մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  աամմբբիիոոննննեերրըը: Առաջարկվող փոփոխության հիմնավորումների 

թվում Ա. Սահակյանը շեշտեց այն հանգամանքը, որ նշված երկու ամբիոնների ստեղծմամբ 

կարելի է սպասարկել ֆինանսական մաթեմատիկա և ռիսկերի կառավարում 

մասնագիտությունների մեծացող պահանջարկը: 

Արտահայտվեցին. – ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը, պրոռեկտոր Գ. Գևորգյանը, տնտեսագիտության 

ֆակուլտետի դեկան Հ. Սարգսյանը: 

Որոշեցին. –  

6.1 <<Երևանի պետական համալսարանի ակտուարական և ֆինանսական 

մաթեմատիկայի ամբիոն>> և <<Երեվանի պետական համալսարանի օպտիմալ 

կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն>> կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների վերակազմակերպմամբ Երևանի պետական համալսարանի 

մաթեմատկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետում ստեղծել <<Երևանի պետական 

համալսարանի ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն>> ու 

<<Երևանի պետական համալսարանի ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն>> 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները: 

6.2 Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից։ 

  

  

77..  ԼԼսսեեցցիինն..  ––  ԵԵՊՊՀՀ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  օօրրիիննաակկեելլիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննոոււմմ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերր  

կկաատտաարրեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՊՊրրոոռռեեկկտտոորր  ԳԳևևոորրգգյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  աառռաաջջաարրկկվվոողղ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննըը  

վվեերրաաբբեերրոոււմմ  էէ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  օօրրիիննաակկեելլիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյաանն  մմեեջջ  գգիիտտաահհեետտաազզոոտտաակկաանն  

իիննսստտիիտտոոււտտիի՝՝  ոորրպպեեսս  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմ՝՝  

աամմրրաագգրրեելլոոււնն,,  իիննչչըը  պպաայյմմաաննաավվոորրվվաածծ  էէ  հհաատտկկաապպեեսս  ԿԿեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  լլաաբբոորրաատտոորրիիաաննեերրիի  վվեերրաակկաազզմմաակկեերրպպմմաամմբբ  <<ԿԿեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն>>  

գգիիտտաահհեետտաազզոոտտաակկաանն  իիննսստտիիտտոոււտտ  սստտեեղղծծեելլոոււ  աաննհհրրաաժժեեշշտտոոււթթյյաամմբբ::  

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  ռռաադդիիոոֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  

ՅՅոոււ..  ՎՎաարրդդաաննյյաաննըը,,  կկեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԷԷ..  ԳԳևևոորրգգյյաաննըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ԵԵՊՊՀՀ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  օօրրիիննաակկեելլիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննոոււմմ  կկաատտաարրեելլ  

աառռաաջջաարրկկվվոողղ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերրըը՝՝  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  

սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմննեերրիինն  վվեերրաաբբեերրոողղ  կկեետտեերրոոււմմ  աամմրրաագգրրեելլոովվ  ննաաևև  

գգիիտտաահհեետտաազզոոտտաակկաանն  իիննսստտիիտտոոււտտննեերրըը::  



88..  ԼԼսսեեցցիինն..  ––  ԵԵՊՊՀՀ  կկեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննոոււմմ  

փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերր  կկաատտաարրեելլոոււ  մմաասսիինն::  ԿԿեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԷԷ..  

ԳԳևևոորրգգյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  եելլննեելլոովվ  օօրրաակկաարրգգիի  ննաախխոորրդդ  հհաարրցցիի  տտրրաամմաաբբաաննոոււթթյյոոււննիիցց,,  

աաննհհրրաաժժեեշշտտ  էէ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննոոււմմ  կկաատտաարրեելլ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււնն՝՝  ոորրպպեեսս  

կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմ  աավվեելլաացցննեելլոովվ  <<ԿԿեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն>>  

գգիիտտաահհեետտաազզոոտտաակկաանն  իիննսստտիիտտոոււտտըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  կկաատտաարրեելլ  աառռաաջջաարրկկվվաածծ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննըը::  

99..  ԼԼսսեեցցիինն..  ––  ԿԿեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  <<ԿԿեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  

գգիիտտաահհեետտաազզոոտտաակկաանն  իիննսստտիիտտոոււտտ>>  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմնն  սստտեեղղծծեելլոոււ  

ևև  իիննսստտիիտտոոււտտիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննըը  հհաասստտաատտեելլոոււ  մմաասսիինն::  ԷԷ..  ԳԳևևոորրգգյյաաննըը  

գգիիտտխխոորրհհրրդդիինն  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  աառռաաջջաարրկկվվոողղ  իիննսստտիիտտոոււտտիի  ֆֆոոււննկկցցիիաաննեերրըը,,  խխննդդիիրրննեերրըը,,  

կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  կկաազզմմաակկեերրպպոոււմմըը  ևև  աայյլլնն::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  99..11  ––  ԿԿեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  սստտեեղղծծեելլ  <<ԿԿեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  

գգիիտտաահհեետտաազզոոտտաակկաանն  իիննսստտիիտտոոււտտ>>  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմըը::  

99..22  ––  ՀՀաասստտաատտեելլ  <<ԿԿեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  գգիիտտաահհեետտաազզոոտտաակկաանն  իիննսստտիիտտոոււտտ>>  

կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննմմաանն  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննըը::  

1100..  ԼԼսսեեցցիինն..  ––  ԵԵՊՊՀՀ  <<ՔՔվվաաննտտաայյիինն  տտեեխխննոոլլոոգգիիաաննեերր  ևև  ննոորր  ննյյոոււթթեերր>>  գգիիտտաահհեետտաազզոոտտաակկաանն  

իիննսստտիիտտոոււտտիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննըը  հհաասստտաատտեելլոոււ  մմաասսիինն::  ԻԻննսստտիիտտոոււտտիի  տտննօօրրեենն  ԳԳ..  ՅՅ..  

ԿԿրրյյոոււչչկկյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  22001144թթ..  աապպրրիիլլիի  33--իի  ննիիսստտիի  ոորրոոշշմմաամմբբ  

սստտեեղղծծվվաածծ  իիննսստտիիտտոոււտտիի  ֆֆոոււննկկցցիիաաննեերրըը,,  խխննդդիիրրննեերրնն  ոոււ  կկաազզմմաակկեերրպպաակկաանն  կկաառռոոււցցվվաածծքքըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  հհաասստտաատտեելլ  ԵԵՊՊՀՀ  <<ՔՔվվաաննտտաայյիինն  տտեեխխննոոլլոոգգիիաաննեերր  ևև  ննոորր  ննյյոոււթթեերր>>  

գգիիտտաահհեետտաազզոոտտաակկաանն  իիննսստտիիտտոոււտտիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննըը::  

  

ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր::  

ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԵԵՊՊՀՀ  հհիիմմննաադդրրմմաանն  9955--աամմյյաակկիինն  ննվվիիրրվվաածծ  ՈՈՒՒԳԳԸԸ  հհոոբբեելլյյաաննաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  

ննսստտաաշշրրջջաաննիի  հհոոդդվվաածծննեերրիի  ժժոողղոովվաածծոոււնն  ((բբննաագգիիտտաակկաանն  ևև  հհաասսաարրաակկաագգիիտտաակկաանն  աառռաաննձձիինն  

հհաատտոորրննեերրոովվ))  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  աայյնն  ոորրպպեեսս  թթեեկկննաածծոոււաակկաանն  

աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  պպաաշշտտպպաաննոոււթթյյաանն  հհաամմաարր  ըըննդդոոււննեելլիի  ժժոողղոովվաածծոոււ  ճճաաննաաչչեելլոոււ  

հհաարրցցոոււմմ  ԲԲՈՈՀՀ--իինն  մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  ՈՈՒՒԳԳԸԸ--իի  

ննսստտաաշշրրջջաաննննեերրնն  ըըննթթաաննոոււմմ  եենն  հհաաջջոողղոոււթթյյաամմբբ,,  ֆֆաակկոոււլլտտեետտննեերրիի  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդննեերրըը  

եերրաաշշխխաավվոորրոոււմմ  եենն  ՈՈՒՒԳԳԸԸ  ժժոողղոովվաածծոոււննեերրոոււմմ  ըըննդդգգրրկկվվոողղ  գգիիտտաակկաանն  հհոոդդվվաածծննեերրըը::  

8.11.1 ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  --  Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական 

ընկերության՝ ԵՊՀ հիմնադրման 95-ամյակին նվիրված հոբելյանական 

նստաշրջանի հոդվածների ժողովածուն (բնական և հասարակական 

գիտություններ՝ առանձին հատորներով) երաշխավորել հրատարակման: 

8.11.2 Միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ի առջև՝ նշված ժողովածուն ճանաչել որպես 

թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանության համար ընդունելի 

հոդվածների ժողովածու: 

Լսեցին. - ՌՌոոււսսաասստտաաննիի  ԴԴաաշշննոոււթթյյաանն  գգիիտտոոււթթյյաանն  վվաասստտաակկաավվոորր  գգոորրծծիիչչ,,  ՆՆԳԳՆՆ  վվաասստտաակկաավվոորր  

աաշշխխաատտաակկիիցց,,  իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  դդոոկկտտոորր,,  պպրրոոֆֆեեսսոորր  ՅՅոոււրրիի  ՄՄիիհհրրաաննիի  ԱԱննտտոոննյյաաննիինն,,  ՅՅեեննաայյիի  

ՖՖ..  ՇՇիիլլլլեերրիի  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  մմաարրդդոոււ  գգեեննեետտիիկկաայյիի  իիննսստտիիտտոոււտտիի  լլաաբբոորրաատտոորրիիաայյիի  ղղեեկկաավվաարր,,  

դդոոկկտտոորր  ԹԹոոմմաասս  ԼԼիիրրիինն  ևև  ԿԿաաննաադդաայյիի  ՄՄաաննիիտտոոբբաայյիի  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  ևև  

աասստտղղաագգիիտտոոււթթյյաանն  բբաաժժաաննմմոոււննքքիի    պպրրոոֆֆեեսսոորր  ՏՏաապպաաշշ  ՉՉաակկրրաաբբոորրտտիիիինն  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտվվաավվոորր  

դդոոկկտտոորրիի  կկոոչչոոււմմննեերր  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  ննշշվվաածծ  աաննձձաաննցց  



հհաամմաառռոոտտ  կկեեննսսաագգրրոոււթթյյոոււննննեերրըը,,  գգիիտտոոււթթյյաանն  ոոււ  կկրրթթոոււթթյյաանն  ոոլլոորրտտոոււմմ  ննրրաաննցց  գգրրաաննցցաածծ  

ննվվաաճճոոււմմննեերրըը..  ԱԱռռաաննձձիինն  աաննդդրրաադդաարրձձ  կկաատտաարրեեցց  ննշշվվաածծ  գգիիտտննաակկաաննննեերրիի՝՝  ԵԵՊՊՀՀ  

իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն,,  կկեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  ևև  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտննեերրիի  հհաամմաապպաատտաասսխխաանն  

կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմննեերրիի  հհեետտ  ծծաավվաալլաածծ  բբեեղղոոււնն  հհաամմաագգոորրծծաակկցցոոււթթյյաանն  

փփաասստտիինն  ևև  գգիիտտխխոորրհհրրդդիինն  աառռաաջջաարրկկեեցց  ըըննդդոոււննեելլ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտննեերրիի  մմիիջջննոորրդդոոււթթյյոոււննննեերրըը՝՝  

ննշշվվաածծ  աաննձձաաննցց  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտվվաավվոորր  դդոոկկտտոորրիի  կկոոչչոոււմմննեերր  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ((ոորրոոշշոոււմմննեերր  թթիիվվ  88//1111..22,,  88//1111..33,,  88//1111..44))  ––  ՅՅոոււրրիի  ԱԱննտտոոննյյաաննիինն,,  ԹԹոոմմաասս  ԼԼիիրրիինն  ևև  

ՏՏաապպաաշշ  ՉՉաակկրրաաբբոորրտտիիիինն  շշննոորրհհեելլ  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտվվաավվոորր  դդոոկկտտոորրիի  կկոոչչոոււմմննեերր::    

ԼԼսսեեցցիինն..  --  ՀՀաավվաաննաակկաաննոոււթթյյոոււննննեերրիի  տտեեսսոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտ  ԿԿաարրեենն  ԳԳաասսպպաարրյյաաննիի  

հհեեղղիիննաակկաածծ  <<<<ՏՏեեսսաակկաանն  ևև  կկիիրրաառռաակկաանն  վվիիճճաակկաագգրրոոււթթյյոոււնն>>>>  վվեերրննաագգրրոովվ  դդաասսաագգիիրրքքըը  

հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  ոորրպպեեսս  դդաասսաագգիիրրքք  ճճաաննաաչչեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ՀՀՀՀ  կկրրթթոոււթթյյաանն  ևև  

գգիիտտոոււթթյյաանն  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաանն  աառռջջևև  մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  

դդաասսաագգրրքքիի  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  ևև  ոորրպպեեսս  դդաասսաագգիիրրքք  ճճաաննաաչչեելլոոււ  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  աառռկկաա  ննշշվվաածծ  

աամմբբիիոոննիի  ևև  ՄՄաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ևև  մմեեխխաաննիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  

եերրաաշշխխաավվոորրոոււթթյյոոււննննեերրըը  ևև  աառռաաջջաարրկկեեցց  դդաասսաագգիիրրքքըը  եերրաաշշխխաավվոորրեելլ  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  ևև  

մմիիջջննոորրդդեելլ  ԿԿԳԳՆՆ  աառռջջևև՝՝  աայյնն  ոորրպպեեսս  բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  ճճաաննաաչչեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––    

88..1111..55..11  ԵԵՊՊՀՀ  հհաավվաաննաակկաաննոոււթթյյոոււննննեերրիի  տտեեսսոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտ  ԿԿաարրեենն  ՎՎաահհաաննիի  

ԳԳաասսպպաարրյյաաննիի  <<<<ՏՏեեսսաակկաանն  ևև  կկիիրրաառռաակկաանն  վվիիճճաակկաագգրրոոււթթյյոոււնն>>>>  վվեերրննաագգրրոովվ  դդաասսաագգիիրրքքըը  

եերրաաշշխխաավվոորրեելլ  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն::  

88..1111..55..22  ՄՄիիջջննոորրդդեելլ  ՀՀՀՀ  կկրրթթոոււթթյյաանն  ևև  գգիիտտոոււթթյյաանն  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաաննըը՝՝  ննշշվվաածծ  դդաասսաագգիիրրքքըը  

ոորրպպեեսս  բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  ճճաաննաաչչեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ::  

ԼԼսսեեցցիինն..  --  <<<<ԵԵՊՊՀՀ  քքիիմմիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտ>>>>  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմըը  <<<<ԵԵՊՊՀՀ  

դդեեղղաագգիիտտոոււթթյյաանն  ևև  քքիիմմիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտ>>>>  վվեերրաաննվվաաննեելլոոււ  ևև  <<ԵԵՊՊՀՀ  դդեեղղաագգոորրծծաակկաանն  քքիիմմիիաայյիի  

աամմբբիիոոնն>>  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմըը  <<ԵԵՊՊՀՀ  դդեեղղաագգիիտտոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոնն>>  վվեերրաաննվվաաննեելլոոււ  մմաասսիինն::  

ՔՔիիմմիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՏՏ..  ՂՂոոչչիիկկյյաաննըը  ևև  դդեեղղաագգոորրծծաակկաանն  քքիիմմիիաայյիի  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ԱԱ..  

ՍՍաաղղյյաաննըը  հհաաննդդեեսս  եեկկաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի՝՝  ննշշվվաածծ  ննաախխաաձձեեռռննոոււթթյյոոււննննեերրիի  

հհիիմմննաավվոորրմմաամմբբ՝՝  հհաատտկկաապպեեսս  շշեեշշտտեելլոովվ  աայյնն  հհաաննգգաամմաաննքքըը,,  ոորր  դդեեղղաագգիիտտոոււթթյյաանն  

մմաասսննաագգիիտտոոււթթյյաանն  գգծծոովվ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  սսոովվոորրոողղ  ոոււսսաաննոողղննեերրըը  կկաազզմմոոււմմ  եենն  բբաացցաարրձձաակկ  

մմեեծծաամմաասսննոոււթթյյոոււնն,,  իիսսկկ  աաննվվաաննաափփոոխխոոււթթյյոոււննննեերրըը  թթեե  բբխխոոււմմ  եենն  աայյդդ  տտրրաամմաաբբաաննոոււթթյյոոււննիիցց,,  թթեե  

հհեետտաագգաայյոոււմմ  կկոոննտտիիննգգեեննտտիի  դդրրաակկաանն  դդիիննաամմիիկկաայյիի  հհննաարրաավվոորրոոււթթյյոոււնն  եենն  սստտեեղղծծոոււմմ::  

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  պպրրոոռռեեկկտտոորրննեերր  ԱԱ..  ԳԳրրիիգգոորրյյննաանննն  ոոււ  ԳԳ..  

ԳԳևևոորրգգյյաաննըը,,  ռռաադդիիոոֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՅՅոոււ..  ՎՎաարրդդաաննյյաաննըը,,  սսոոցցիիոոլլոոգգիիաայյիի  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԱԱ..  ՄՄկկրրտտիիչչյյաաննըը,,  պպաատտմմոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԷԷ..  ՄՄիիննաասսյյաաննըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––    

8.11.6 <<Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետ>> կառուցվածքային 

ստորաբաժանումը վերանվանել <<Երևանի պետական համալսարանի դեղագիտության և 

քիմիայի ֆակուլտետ>>: 

8.11.7 <<Երևանի պետական համալսարանի դեղագործական քիմիայի ամբիոն>> 

կառուցվածքային ստորաբաժանումը վերանվանել <<Երևանի պետական համալսարանի 

դեղագիտության ամբիոն>>: 

Լսեցին. - Բանբեր Երևանի համալսարանի հանդեսի <<Ռուս բանասիրություն>> շարքը 

հրատարակելու մասին: Պրոռեկտոր Գ. Գևորգյանը գիտական խորհրդին ներկայացրեց 

համալսարանի ղեկավարության և ռուս բանասիրության ֆակուլտետի միջև 

պայմանավորվածությունն առ այն, որ նպատակահարմար է համարվում ֆակուլտետում 

հրատարակվող երկու հանդեսների փոխարեն <Բանբեր Երևանի համալսարանի> հանդեսում 

հրատարակել առանձին շարք՝ <Ռուս բանասիրություն>: Առաջարկությունն ընդունվեց 

միաձայն: 



Որոշեցին. -2015թ. հունվարից հրատարակել <<Բանբեր Երևանի համալսարանի>> հանդեսի 

<<Ռուս բանասիրություն>> շարքը՝ տարեկան երեք համարով:    

ԼԼսսեեցցիինն..  ––  ՀՀաամմաալլսսաարրաաննոոււմմ  գգոորրծծոողղ  ՏՏԵԵՄՄՊՊՈՈՒՒՍՍԻԻ  բբոոլլոորր  ննաախխաագգծծեերրոոււմմ  ըըննդդգգրրկկվվաածծ  

աաշշխխաատտաակկիիցցննեերրիի  հհաամմաարր  ոորրպպեեսս  օօրրաակկաանն  աաշշխխաատտաավվաարրձձիի  չչաափփ`̀  ծծրրաագգրրիի  ոոււղղեեցցոոււյյցցոովվ  

ննաախխաատտեեսսվվաածծ  վվեերրիինն  շշեեմմեերրըը  սսաահհմմաաննեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՊՊրրոոռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  

ՏՏԵԵՄՄՊՊՈՈՒՒՍՍ  ծծրրաագգրրիի  շշրրջջաաննաակկննեերրոոււմմ  աաշշխխաատտոողղ  հհաամմաալլսսաարրաաննաակկաանն  աաշշխխաատտաակկիիցցննեերրիի  

վվաարրձձաատտրրոոււթթյյաանն  հհաամմաարր  աառռաավվեելլաագգոոււյյնն  ձձեեռռննտտոոււ  պպաայյմմաանն  էէ,,  եերրբբ  օօրրաակկաանն  աաշշխխաատտաավվաարրձձիի  

հհաաշշվվաարրկկըը  կկաատտաարրվվոոււմմ  էէ  ոոչչ  թթեե  ըըսստտ  իիրրաակկաանն  տտաարրեեկկաանն  աաշշխխաատտաավվաարրձձիի  չչաափփնն  

աաշշխխաատտաաննքքաայյիինն  օօրրեերրիինն  հհաարրաաբբեերրեելլըը,,  աայյլլ  պպաարրզզաապպեեսս  ՏՏԵԵՄՄՊՊՈՈՒՒՍՍ--իի  ոոււղղեեցցոոււյյցցոովվ  

սսաահհմմաաննվվաածծ  օօրրաակկաանն  աաշշխխաատտաավվաարրձձիի  վվեերրիինն  շշեեմմըը  կկիիրրաառռեելլըը::  ՈՈրրպպեեսսզզիի  ՏՏԵԵՄՄՊՊՈՈՒՒՍՍ--իի  

ննաախխաագգծծեերրոոււմմ  աաշշխխաատտոողղ  հհաամմաալլաասսաարրաաննաակկաաննննեերրիի  վվաարրձձաատտրրոոււթթյյաանն  հհաարրցցըը  աայյդդ  ձձեեռռննտտոոււ  

պպաայյմմաաննոովվ  աապպաահհոովվվվիի,,  աաննհհրրաաժժեեշշտտ  էէ,,  ոորր  գգիիտտխխոորրհհոոււրրդդնն  իիրր  ոորրոոշշմմաամմբբ  ըըննդդոոււննեելլիի  հհաամմաարրիի  

ֆֆիիննաաննսսաավվոորրմմաանն  ննշշվվաածծ  մմոոդդեելլըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ՏՏԵԵՄՄՊՊՈՈՒՒՍՍ--իի  ննաախխաագգծծեերրիի  շշրրջջաաննաակկննեերրոոււմմ  աաշշխխաատտոողղ  հհաամմաալլսսաարրաաննաակկաաննննեերրիի  

հհաամմաարր  օօրրաակկաանն  աաշշխխաատտաավվաարրձձիի  չչաափփ  ոորրոոշշեելլիիսս  հհիիմմննվվեելլ  ՏՏԵԵՄՄՊՊՈՈՒՒՍՍ--իի  ոոււղղեեցցոոււյյցցոովվ  

ննաախխաատտեեսսվվաածծ  աաշշխխաատտաավվաարրձձիի  վվեերրիինն  շշեեմմիի  վվրրաա::  

    

  

  

ԵՊՀ գիտական խորհրդի նախագահ`     Ա. Հ. Սիմոնյան 

 

 

 

Գիտական խորհրդի քարտուղար`     Մ. Ա. Սողոմոնյան 
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