
Արձանագրություն №1/2014-2015 
«Երևանի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գիտական խորհրդի` 2014թ. սեպտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած թիվ 1 նիստի 
 
 
Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 60-ը (վաթսուն)։  
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..  ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2014-2015 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի 

ժամանակացույցի հաստատում:  (Զեկ.՝ գիտքարտուղար Մ. Ա. Սողոմոնյան):  

22..  2015-16 ուստարվա բակալավրիատի ընդունելության մասնագիտությունների 

ցանկի հաստատում (Զեկ.՝ պրոռեկտոր Ա. Կ. Գրիգորյան, ԵՊՀ Իջևանի 

մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյան):  

33..  ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների 

հատկացման կանոնակարգում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

(Զեկ.՝ պրոռեկտոր Ա. Կ. Գրիգորյան):  

44..  ԵԵՊՊՀՀ  կկիիրրաառռաակկաանն  կկեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  գգեերրաազզաաննցցոոււթթյյաանն  կկեեննտտրրոոննիի  

կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննըը  հհաասստտաատտեելլոոււ  մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  պպրրոոռռեեկկտտոորր  ԳԳ..  ԳԳ..  ԳԳևևոորրգգյյաանն))  

55..  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի,,  աասսպպիիրրաաննտտիի//հհեետտաազզոոտտոողղիի//  ևև  գգիիտտաակկաանն  

ղղեեկկաավվաարրիի  մմիիջջևև  կկննքքվվոողղ  պպաայյմմաաննաագգրրիի  օօրրիիննաակկեելլիի  ձձևևաաննմմոոււշշիի  հհաասստտաատտոոււմմ::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  

պպրրոոռռեեկկտտոորր  ԳԳ..  ԳԳ..  ԳԳևևոորրգգյյաանն))  

66..  Հաղորդում ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման 

կրթագիտական ծրագրի իրականացման 2013/14 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի և 

2011-14թթ. արդյունքների մասին (Զեկ.՝ հետբուհական լրացուցիչ կրթության 

վարչության պետ Ժ. Ա. Աղասյան):  

77..  22001144--1155  ոոււսստտաարրվվաա  11--իինն  կկիիսսաամմյյաակկիի  աաննվվաաննաակկաանն  կկրրթթաաթթոոշշաակկ  սստտաացցոողղ  

ոոււսսաաննոողղննեերրիի  ցցոոււցցաակկիի  հհաասսաատտաատտոոււմմ  ((ԶԶեեկկ..՝՝  ՈՈււսսոոււմմննաամմեեթթոոդդաակկաանն  վվաարրչչոոււթթյյաանն  

պպեետտ  ՀՀ..  ԳԳ..  ԺԺաամմհհաարրյյաանն))::  

88..  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր  

11..  ԵԵՊՊՀՀ  ձձեեռռննեերրեեցցոոււթթյյաանն  զզաարրգգաացցմմաանն  կկեեննտտրրոոնն  սստտեեղղծծեելլոոււ  մմաասսիինն::  ((զզեեկկ..՝՝  
պպրրոոռռեեկկտտոորր  ՌՌ..ՄՄաարրկկոոսսյյաանն))  

22..  ԵԵՊՊՀՀ  տտննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  աաննվվաաննաափփոոխխոոււթթյյաանն  մմաասսիինն  

33..  ՇՇննոորրհհաավվոորրաաննքքննեերր  ԵԵՊՊՀՀ  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՌՌ..  ԱԱվվաագգյյաաննիի  
7700--աամմյյաա  հհոոբբեելլյյաաննիի  կկաապպաակկցցոոււթթյյաամմբբ::  



  

  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  

մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը։։ 

 

1. Լսեցին. – ԵՊՀ գիտխորհրդի 2014-15 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ժամանակացույցը 
հաստատելու մասին: Գիտքարտուղար Մ. Սողոմոնյանը ներկայացրեց գիտական 
խորհրդի նիստերի 2014-15 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ժամանակացույցը և 
առաջարկեց հաստատել այն:  

Արտահայտվեցին. – Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտ Կ. Աբգարյանն առաջարկեց 
1-ին կիսամյակի ժամանակացույցում ընդգրկել ԵՊՀ ուսանողների կրթաթոշակների 
բարձրացման հնարավորության քննարկման հարցը: Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանն առաջարկեց 
խնդրի առնչությամբ հանդես գալ առաջարկով:   
Որոշեցին. – Հաստատել ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի 2014-15 ուստարվա 1-ին կիսամյակի 
ժամանակացույցը: 

2. Լսեցին. - 2015-16 ուստարվա բակալավրիատի ընդունելության 
մասնագիտությունների ցանկի հաստատում: Պրոռեկտոր Ա. Գրիգորյանը 
ներկայացրեց մասնագիտությունների ցանկը՝ նշելով, որ նախորդ ուստարվա 
փորձից ելնելով ընթացիկ ուստարում նպատակահարմար չի համարվում 
բացել <<թարգմանչական գործ. իսպաներեն-հայերեն լեզուներ>> 
մասնագիտությունը : Ա. Գրիգորյանը նաև նշեց, որ մի շարք 
մասնագիտությունների գծով՝ կենսաբանություն, կենսաքիմիա, 
դեղագիտություն, հոգեբանություն, մշակութաբանություն և 
արվեստաբանություն, կատարել ընդունելության թեթևացում՝ մեկական  
առարկայից արդյունք համարելով դպրոցում հանձնված քննության 
արդյունքը :   

Արտահայտվեցին. – Իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Ղազինյանը և 
աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի դեկան Մ. Գրիգորյանը 
հետաքրքրվեցին բուհերում ընդունելությունն առանց քննությունների անցկացնելու 
հեռանկարի մասին : Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը, համաձայնելով այդ հեռանկարի 
հիմնականում դրական կողմերի հետ, նշեց, որ առայժմ գործնական 
նախաձեռնություններ չկան :  
Որոշեցին. – 2.1 Հաստատել 2015-16 ուստարվա բակալավրիատի ընդունելության 
մասնագիտությունների ցանկը: 
 

 
3. Լսեցին. – ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական 

կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին: Պրոռեկտոր Ա. Գրիգորյանը նշեց, որ 
կանոնակարգում կատարվող փոփոխությունները բխում են բարձրագույն և 
հետբուհական կրթության մասին օրենքում վերջերս տեղ գտած 
փոփոխությունների պահանջից, ըստ որի, եթե նախկինում ուսման վարձերի 
զեղչման հիմքում ընկած էր վճարովի համակարգում ընդգրկված ուսանողների 



10 տոկոսանոց մասնաբաժնի չափանիշը, ապա այժմ ավելանում է նաև 
մուծվող վարձավճարների 7 տոկոսանոց մասնաբաժնի հանգամանքը: Ա. 
Գրիգորյանը մատնանշեց հիմնական փոփոխությունները : 

Արտահայտվեցին. – ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը, դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական 
ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ Ա. Ալեքսանյանը:   

Որոշեցին. – հաստատել ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական 
կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգը՝ նոր խմբագրությամբ : 
 

4. Լսեցին. ԵԵՊՊՀՀ  կկիիրրաառռաակկաանն  կկեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  գգեերրաազզաաննցցոոււթթյյաանն  կկեեննտտրրոոննիի  
կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննըը  հհաասստտաատտեելլոոււ  մմաասսիինն: Պրոռեկտոր Գ. Գևորգյանը 
ներկայացրեց կենտրոնի ստեղծման դրդապատճառները, որը դրամաշնորհային 
ծրագրի շրջանակներում միտված պետք է լինի կիրառական հետազոտությունների 
իրագործմանը: Գ. Գևորգյանը ներկայացրեց նաև կանոնադրության հիմնական 
դրույթները : 
Արտահայտվեցին. – Հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան Ա. Ավագյանը և 
ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի պատվավոր վարիչ Դ. 
Սեդրակյանը տարակուսանք հայտնեցին <<գերազանցություն>> եզրի 
կապակցությամբ : Գ. Գևորգյանը, հասկացության բացատրման հետ մեկտեղ նաև 
նշեց, որ բառը ամրագրված է եղել նաև դրամաշնորհի դիմելու ժամանակ և նման 
անվանումը նախապայման է : 
 
Որոշեցին. – 1. Ստեղծել ԵՊՀ կիրառական կենսաբանության գերազանցության 
կենտրոնը : 
2. Հաստատել կենտրոնի կանոնադրությունը : 
 

5. ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի,,  աասսպպիիրրաաննտտիի//հհեետտաազզոոտտոողղիի//  ևև  գգիիտտաակկաանն  
ղղեեկկաավվաարրիի  մմիիջջևև  կկննքքվվոողղ  պպաայյմմաաննաագգրրիի  օօրրիիննաակկեելլիի  ձձևևաաննմմոոււշշիի  մմաասսիինն: 
Պրոռեկտոր Գ. Գևորգյանը կարևորեց նման պայմանագրի առկայությունը և դրա 
գործադրումը հետազոտող-ղեկավար հարաբերություններում երբեմն տեղի ունեցող 
թյուրըմբռնումների, պարտականությունների չկատարման դեպքերը բացառելու 
տեսանկյունից : Գ. Գևորգյանը ներկայացրեց առաջարկվող պայմանագրի 
դրույթները :  

Արտահայտվեցին. – Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի 
վարիչ Ա. Ալեքսանյանը պնդեց, որ ղեկավարը չպետք է այս տեսակ իրավահարաբերության 
կողմ հանդիսանա, որ ղեկավարի պարտականություններն արդեն սահմանված են այլ 
իրավական ակտերով: ԻԿՄ ֆակուլտետի դեկան Վ. Դումանյանը առաջարկեց պայմանագրի 
փոխարեն տվյալ հարցերի կարգավորմանն ուղղված հանձնարարականի ձևանմուշ մշակել և 
տրամադրել ստորաբաժանումներին՝ այդ հանձնարարականի դրույթներով առաջնորդվելու 
համար: Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը առաջարկեց հարցը հետաձգել մինչև համապատասխան 
հրահանգչական գրի նախագծի կազմումը : 
Որոշեցին. -  

1. Դադարեցնել հարցի քննարկումը: 
 



 
6. Լսեցին. -  Հաղորդում ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման 

բարձրացման կրթագիտական ծրագրի իրականացման 2013/14 ուստարվա 2-րդ 
կիսամյակի և 2011-14թթ. արդյունքների մասին: Հետբուհական լրացուցիչ կրթության 
վարչության պետ Ժ. Աղասյանը նշեց, որ կրթական կառուցամասի ունկնդիրների թիվը եղել է 
2023-ը, ներկայացրեց նաև ունկնդիրների թվերն ըստ մոդուլների: Այնուհետև Ժ. Աղասյանը 
ներկայացրեց յուրաքանչյուր մոդուլի գծով ունկնդրության վիճակն ըստ ֆակուլտետների: 
Նույնկերպ Ժ. Աղասյանը ներկայացրեց նաև հետազոտական կառուցամասի արդյունքները: 
Արտահայտվեցին. – ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը հետաքրքրվեց 30 կրեդիտ չհավաքելու հետևանքի 
մասին: Ժ. Աղասյանը պատասխանեց, որ նման դեպքում սահմանափակվում է ունկնդրի 
մասնակցությունը պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնի համար անցկացվող 
մրցույթին: 

Որոշեցին. – Ժ. Աղասյանի զեկույցն ընդունել ի գիտություն: 
  
  

77..  ԼԼսսեեցցիինն..  ––  22001144--1155  ոոււսստտաարրվվաա  11--իինն  կկիիսսաամմյյաակկիի  աաննվվաաննաակկաանն  կկրրթթաաթթոոշշաակկ  սստտաացցոողղ  
ոոււսսաաննոողղննեերրիի  ցցոոււցցաակկըը  հհաասսաատտաատտեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՈՈււսսոոււմմննաամմեեթթոոդդաակկաանն  վվաարրչչոոււթթյյաանն  
պպեետտ  ՀՀ..  ԺԺաամմհհաարրյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  աաննվվաաննաակկաանն  կկրրթթաաթթոոշշաակկիի  ննեերրկկաայյաացցվվաածծ  
ոոււսսաաննոողղննեերրիի  ցցոոււցցաակկըը՝՝  ննշշեելլոովվ  ոորր  5544  տտեեղղեերրիի  գգծծոովվ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտննեերրիիցց  սստտաացցվվեելլ  էէ  
դդիիմմոոււմմննեերր  4466  տտեեղղիի  հհաամմաարր::  ԴԴիիմմոոււմմննեերր  չչեենն  ննեերրկկաայյաացցրրեելլ  մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ևև  
մմեեխխաաննիիկկաայյիի,,  իիննչչպպեեսս  ննաաևև  սսոոցցիիոոլլոոգգիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտննեերրըը,,  իիսսկկ  տտննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  
ֆֆաակկոոււլլտտեետտըը  հհաայյտտ  չչիի  ննեերրկկաայյաացցրրեելլ  ՍՍիիտտաարրյյաաննիի  աաննվվաանն  կկրրթթաաթթոոշշաակկիի  գգծծոովվ::    
ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  ՄՄաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ևև  մմեեխխաաննիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԱԱ..  
ՍՍաահհաակկյյաաննըը  հհաայյտտննեեցց,,  ոորր  հհաարրցցըը  քքննննաարրկկվվեելլ  էէ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  գգիիտտխխոորրհհրրդդոոււմմ  ևև  
ոորրոոշշոոււմմննեերրնն  ըըննդդոոււննվվեելլ  եենն,,  հհաայյտտիի  տտեեղղ  չչհհաասսննեելլըը  հհաամմաարրեեցց  պպաատտաահհաակկաաննոոււթթյյոոււնն՝՝  
հհաամմոոզզմմոոււննքք  հհաայյտտննեելլոովվ  ճճշշտտեելլ  պպաատտճճաառռըը  ևև  հհաայյտտըը  ննեերրկկաայյաացցննեելլ::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  
ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  աառռաաջջաարրկկեեցց  չչննեերրկկաայյաացցվվաածծ  տտեեղղեերրիի  հհաամմաարր  հհաայյտտեերրիի  ննեերրկկաայյաացցմմաանն  
իիրրաավվոոււննքքըը  վվեերրաապպաահհեելլ  ոոււսսաաննոողղաակկաանն  խխոորրհհրրդդիինն..  աառռաաջջաարրկկնն  ըըննդդոոււննվվեեցց::  
ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  բբաացց  մմննաացցաածծ  տտեեղղեերրիի  հհաամմաարր  ոոււսսաաննոողղաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  կկոողղմմիիցց  հհաայյտտեերր  
ննեերրկկաայյաացցննեելլոոււցց  հհեետտոո  հհաասստտաատտեելլ  22001144--1155  ոոււսստտաարրվվաա  11--իինն  կկիիսսաամմյյաակկիի  աաննվվաաննաակկաանն  
կկրրթթաաթթոոշշաակկ  սստտաացցոողղ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  ցցոոււցցաակկըը::  
  
  

88..  ԼԼսսեեցցիինն..  ––  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր::  
  
88..11  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԵԵՊՊՀՀ  ձձեեռռննեերրեեցցոոււթթյյաանն  զզաարրգգաացցմմաանն  կկեեննտտրրոոնն  սստտեեղղծծեելլոոււ  մմաասսիինն::  
ՊՊրրոոռռեեկկտտոորր  ՌՌ..  ՄՄաարրկկոոսսյյաաննըը,,  հհիիմմննաավվոորրեելլոովվ  կկեեննտտրրոոննիի  սստտեեղղծծմմաանն  
աաննհհրրաաժժեեշշտտոոււթթյյոոււննըը,,  մմաասսննաավվոորրաապպեեսս  ննշշեեցց,,  ոորր  կկեեննտտրրոոնննն  ոոււսսաաննոողղննեերրիինն  կկաարրոողղ  էէ  
աառռաաջջաարրկկեելլ  ձձեեռռննեերրեեցցոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտաատտիիվվ  դդաասսըըննթթաացցննեերր,,  իիրրաակկաաննաացցննեելլ  
ձձեեռռննեերրեեցցոոււթթյյաանն  խխթթաաննմմաանննն  ոոււղղղղվվաածծ  տտաարրբբեերր  ծծրրաագգրրեերր::  ԸԸսստտ  բբաաննաախխոոսսիի,,  
ննաախխաաձձեեռռննոոււթթյյոոււննըը  դդեեռռևևսս  մմեեկկ  տտաարրիի  աառռաաջջ  քքննննաարրկկվվեելլ  էէ  ԱԱՄՄՆՆ  մմիիջջաազզգգաայյիինն  
զզաարրգգաացցմմաանն  ծծրրաագգրրիի  գգոորրծծաակկաալլոոււթթյյաանն  հհեետտ::  



ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  տտննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՀՀ..  ՍՍաարրգգսսյյաանննն  
աառռաաջջաարրկկեեցց  կկեեննտտրրոոնննն  աաննվվաաննեելլ  ոոչչ  թթեե  ձձեեռռննեերրեեցցոոււթթյյաանն,,  աայյլլ  ձձեեռռննաարրկկաատտիիրրոոււթթյյաանն  
զզաարրգգաացցմմաանն  կկեեննտտրրոոնն::  ԱԱռռաաջջաակկնն  ըըննդդոոււննվվեեցց::  
ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  11..  ՍՍտտեեղղծծեելլ  ԵԵՊՊՀՀ  ձձեեռռննաարրկկաատտիիրրոոււթթյյաանն  զզաարրգգաացցմմաանն  կկեեննտտրրոոննըը::  
    22..ՀՀաաննձձննաարրաարրեելլ  պպրրոոռռեեկկտտոորր  ՌՌ..  ՄՄաարրկկոոսսյյաաննիինն  եեռռաամմսսյյաա  ժժաամմկկեետտոոււմմ  
գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  քքննննաարրկկմմաաննըը  ննեերրկկաայյաացցննեելլ  կկեեննտտրրոոննիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննըը::  
  
88..22  ԼԼսսեեցցիինն..  --  <<<<ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  տտննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտ>>>>  
կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմըը  <<<<ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  
տտննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  ևև  կկաառռաավվաարրմմաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտ>>>>  վվեերրաաննվվաաննեելլոոււ  մմաասսիինն::  
ՏՏննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՀՀ..  ՍՍաարրգգսսյյաաննըը,,  հհիիմմննաավվոորրեելլոովվ  
աաննվվաաննաափփոոխխոոււթթյյոոււննըը,,  մմաասսննաավվոորրաապպեեսս  ննշշեեցց,,  ոորր  ֆֆաակկոոււլլտտեետտըը  ննեերրկկաայյոոււմմսս  
պպաատտրրաասստտոոււմմ  էէ  ևև՛՛  տտննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն,,  ևև՛՛  կկաառռաավվաարրմմաանն  ոոլլոորրտտիի  մմաասսննաագգեետտննեերր,,  
շշննոորրհհեելլոովվ  թթեե՛՛  տտննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն,,  թթեե՛՛  կկաառռաավվաարրմմաանն  բբաակկաալլաավվրրիի  ևև  մմաագգիիսստտրրոոսսիի  
աասստտիիճճաաննննեերր::  ՆՆկկաատտիի  ոոււննեեննաալլոովվ,,  ոորր  եերրկկոոււ  մմաասսննաագգիիտտոոււթթյյոոււննննեերրիի  ոոււսսոոււմմննաակկաանն  
պպլլաաննննեերրըը  մմիիմմյյաաննցցիիցց  էէաակկաաննոորրեենն  տտաարրբբեերրվվոոււմմ  եենն,,  <<<<տտննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  
ֆֆաակկոոււլլտտեետտ>>>>  աաննվվաաննոոււմմնն  աադդեեկկվվաատտ  չչիի  աարրտտաահհաայյտտոոււմմ  եերրկկոոււ  
մմաասսննաագգիիտտոոււթթյյոոււննննեերրիի  աառռկկաայյոոււթթյյոոււննըը::  
ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  մմիիջջաազզգգաայյիինն  հհաարրաաբբեերրոոււթթյյոոււննննեերրիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  
ՊՊեետտրրոոսսյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  աայյդդ  աաննվվաաննաափփոոխխոոււթթյյոոււննըը  կկաարրոողղ  էէ  բբաացցաասսաաբբաարր  
աաննդդրրաադդաառռննաալլ  մմիիջջաազզգգաայյիինն  հհաարրաաբբեերրոոււթթյյոոււննննեերրիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  հհաաննրրաայյիինն  
կկաառռաավվաարրոոււմմ  բբաաժժննոոււմմ  կկաազզմմաակկեերրպպվվոողղ  ըըննդդոոււննեելլոոււթթյյաանն  գգոորրծծըըննթթաացցիի  վվրրաա::  
ԲԲաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաանն  աարրդդյյոոււննքքոոււմմ՝՝  
ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  --  <<<<ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  տտննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտ>>>>  
կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմըը  վվեերրաաննվվաաննեելլ  <<<<ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  
հհաամմաալլսսաարրաաննիի  տտննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  ևև  կկաառռաավվաարրմմաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտ>>>>::  
  
88..33  ––  ԼԼսսեեցցիինն..  ––  շշննոորրհհաավվոորրաաննքքննեերր  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՌՌոոլլաաննդդ  ԱԱվվաագգյյաաննիի  
7700--աամմյյաակկիի  կկաապպաակկցցոոււթթյյաամմբբ::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  պպրրոոռռեեկկտտոորրննեերր  ԳԳ..  ԳԳևևոորրգգյյաաննըը,,  
ԱԱ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը,,  ԱԱ..  ՄՄաալլխխաասսյյաաննըը,,  աակկաադդեեմմիիկկոոսս  ՅՅոոււ..  ՉՉիիլլիիննգգաարրյյաաննըը  ևև  աայյլլքք  հհաաննդդեեսս  
եեկկաանն  շշննոորրհհաավվոորրաակկաանն  եելլոոււյյթթննեերրոովվ՝՝  ննեերրկկաայյաացցննեելլոովվ  ոոււ  բբաարրձձրր  գգննաահհաատտեելլոովվ  ՌՌ..  
ԱԱվվաագգյյաաննիի  մմաասսննաագգիիտտաակկաանն  ձձեեռռքքբբեերրոոււմմննեերրըը,,  ննրրաա  աավվաաննդդըը  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  
ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  գգիիտտաակկրրթթաակկաանն  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյոոււննըը  հհաաջջոողղ  կկաազզմմաակկեերրպպեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ,,  
իիննչչպպեեսս  ննաաևև  մմաատտննաաննշշեելլոովվ  ԱԱվվաագգյյաաննիի  մմաարրդդկկաայյիինն  բբաարրձձրր  հհաատտկկաաննիիշշննեերրըը::    
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