
Արձանագրություն №8/2014-2015 

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի` 2015թ. հունիսի 25-ին տեղի 

ունեցած թիվ 8 նիստի 

 

 

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 66-ը (վաթսունվեց)։  

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..  ՇՇննոորրհհաավվոորրաաննքքննեերր  ԵԵՊՊՀՀ  տտննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  տտեեսսոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  պպաատտվվաավվոորր  վվաարրիիչչ  

ԳԳրրիիգգոորր  ՂՂաարրիիբբյյաաննիի  ծծննննդդյյաանն  հհոոբբեելլյյաաննաակկաանն  տտաարրեեդդաարրձձիի  կկաապպաակկցցոոււթթյյաամմբբ::  

22..  Պրոֆեսորի, դոցենտի գիտական կոչումների շնորհում (զեկ.՝ գիտական խորհրդի 

մրցութային հանձնաժողովների նախագահներ Գ. Հ. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սահակյան):  

33..  Տեղեկատվություն 2015-16 ուստարվա առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի ընդունելության 

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

44..  Գիտական զեկուցում. <<Գենետիկայի արդի նվաճումները և հեռանկարները>> (զեկ. 

գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ռ. Մ. Հարությունյան):  

55..  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր  

55..11  ԵԵՊՊՀՀ  էէկկոոլլոոգգիիաակկաանն  քքիիմմիիաայյիի  աամմբբիիոոննըը  լլոոււծծաարրեելլոոււ  մմաասսիինն::  

55..22  ԵԵՊՊՀՀ  աարրաաբբաագգիիտտոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  կկոողղմմիիցց  հհրրաատտաարրաակկվվոողղ  <<<<ԱԱրրաաբբաագգիիտտոոււթթյյաանն  հհաարրցցեերր>>>>  

ժժոողղոովվաածծոոււնն  աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  ևև  դդրրոոււյյթթննեերրիի  

հհրրաատտաարրաակկմմաանն  հհաամմաարր  ըըննդդոոււննեելլիի  պպաարրբբեերրաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի  

ցցոոււցցաակկոոււմմ  ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  հհաարրցցոովվ  ԲԲՈՈՀՀ--իինն  դդիիմմեելլոոււ  մմաասսիինն::    

55..33  <<<<ՏՏննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  ժժաամմաաննաակկաակկիիցց  հհիիմմննաահհաարրցցեերր--33>>>>  ոոււսսաաննոողղննեերրիի,,  աասսպպիիրրաաննտտննեերրիի  

ևև  եերրիիտտաասսաարրդդ  գգիիտտննաակկաաննննեերրիի  մմիիջջաազզգգաայյիինն  33--րրդդ  գգիիտտաաժժոողղոովվիի  ննյյոոււթթեերրիի  ժժոողղոովվաածծոոււնն  

հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  աայյնն  ԲԲՈՈՀՀ--իի՝՝  աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  

աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  ևև  դդրրոոււյյթթննեերրիի  հհրրաատտաարրաակկմմաանն  հհաամմաարր  ըըննդդոոււննեելլիի  գգիիտտաակկաանն  

հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի  ցցոոււցցաակկոոււմմ  ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ՀՀՀՀ  ԲԲՈՈՀՀ--իինն  մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  մմաասսիինն::      

55..44  ԻԻսսպպաաննաացցիի  գգրրոողղ,,  հհրրաապպաարրաակկաախխոոսս,,  ՀՀաայյոոցց  ՑՑեեղղաասսպպաաննոոււթթյյաաննըը  ննվվիիրրվվաածծ  գգրրքքեերրիի  

հհեեղղիիննաակկ  ԳԳոոննսսաալլոո  ԳԳոոււաարրչչիինն  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտվվաավվոորր  դդոոկկտտոորրիի  կկոոչչոոււմմ  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն::  

  

  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  

մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը։։ 

 

 

Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը ԵՊՀ ողջ կոլեկտիվի և ուսանողության անունից շնորհավորեց 

Գրիգոր Ղարիբյանին նշանակալի հոբելյանի առթիվ, բարեմաղթեց քաջառողջություն, ուժ և 

եռանդ՝ ստեղծագործական նորանոր հաջողությունների ականատեսը լինելու համար: Նա իր 

խոսքում ասաց, որ պրոֆ. Ղարիբյանը իր երկարամյա բարեխիղճ աշխատանքով, իր 



մարդկային, բարի ու համեստ խառնվածքով վայելում է համալսարանականների և 

ընդհանրապես մտավորականների մեծ սերն ու հարգանքը: Անդրադառնալով Գ. Ղարիբյանի 

գործունեությանը՝ Ա. Սիմոնյանը, ինչպես նաև պրոռեկտոր Գ. Գևորգյանը, 

տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան Հ. Սարգսյանը և գիտխորհրդի այլ 

անդամներ, մասնավորապես նշեցին, որ Պրոֆ. Գ.Ղարիբյանը մեծ ավանդ ունի նաև 

համալսարանի, տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ուսումնագիտական 

աշխատանքների կազմակերպման ու ղեկավարման գործում: 1976-78 թվականներին նա եղել 

է ԵՊՀ կուսակցական կոմիտեի երկրորդ քարտուղարը՝ բազմաթիվ կնճռոտ հարցերի 

արդարացի լուծման գործում դրսևորելով սկզբունքային և հայեցի մոտեցում: 1987թ.-ից մինչև 

1991թ.-ը պրոֆ. Ղարիբյանը եղել է ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր՝ իր 

մասնակցությունն ունենալով փիլիսոփայության և ռոմանագերմանական բանասիրության 

ֆակուլտետների կայացման և մի շարք նոր մասնագիտությունների ու ամբիոնների բացման 

գործում: Ավելի քան 20 տարի է, ինչ վաստակաշատ գիտնականը ԵՊՀ տնտեսագիտության 

գծով գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի նախագահն է: 

Գ.Ղարիբյանի գործուն և հետևողական ջանքերի շնորհիվ 1984թ.-ին տնտեսագիտական 

կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտից 

տեղափոխվեց համալսարան, և հետագայում, որպես ֆակուլտետի դեկան, Գ. Ղարիբյանն 

ամեն ինչ արեց՝ այն դարձնելու ժամանակակից միջազգային ամենաբարձր պահանջները 

բավարարող ֆակուլտետ:  

 

2. 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 պրոֆեսորի և դոցենտի կոչման հավակնորդների մասին 

ամփոփ տվյալներ:  

Պրոֆեսորի կոչման հավակնորդներն էին. 

 Ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

Աշխատանքային վայրը, պաշտոնը 

1. Հարությունյան Վաչագան 

Վիկտորի 

Տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ  

2. Հակոբյան Հրաչյա Ռաֆիկի Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի 

ամբիոնի դոցենտ 

 

Դոցենտի կոչման հավակնորդներն էին. 

 Ազգանուն, անուն, հայրանուն Աշխատանքային վայրը, պաշտոնը 

1.  Մանասյան Անահիտ Արտյոմի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի 

ասիստենտ 

2. Չարչյան Թադևոս Կառլենի Իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ 

3. Կարապետյան Մարինա 

Ռոբերտի 

Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ 

4. Մկրյան Նաիրա Ռաուլի Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ 

5 Զալինյան Գայանե Գեորգիի Բջջաբանության և գենետիկայի ամբիոնի 

ասիստենտ 

6 Շահազիզյան Իրեն Վաչագանի Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնի 

ասիստենտ 

7 Վարդումյան Էդմոնդ Էդիկի Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի 

կառավարման ամբիոնի ասիստենտ 



8 Պողոսյան Լիլիթ Աշոտի Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության 

ամբիոնի ասիստենտ 

9 Սեմիրջյան Ալվարդ 

Հովհաննեսի 

Գրականության տեսության և գրաքննադատության 

ամբիոնի ասիստենտ 

10 Գինոսյան Նաիրա Լյովայի Թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ 

11 Զոլյան Լիլիթ Ռոբերտի Ռուսաց լեզվի /հումանիտար ֆակուլտ. համար/ 

ամբիոնի ասիստենտ 

12 Մարտիրյան Նաիրա 

Իգնատիոսի 

Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և 

հաղորդակցման տեսության ամբիոնի ասիստենտ 

13 Գրիգորյան Վահագն 

Վարազդատի 

Սերվիսի ամբիոնի ասիստենտ 

 

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

անդամներով՝ 

1. Ավագյան Արծրուն (նախագահ) 

2. Առաքելյան Սամվել 

3. Աղասյան Ժասմեն 

4. Թադևոսյան Ժաննա 

5. Հարությունյան Արմենակ 

Կազմակերպվեց փակ, գաղտնի քվեարկություն, որին մասնակցեցին նիստին ներկա 66 

անդամները: Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ավագյանը ներկայացրեց քվեարկության 

արդյունքները.  

 

հ/հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն կողմ դեմ անվավեր 

1.  Հարությունյան Վաչագան Վիկտորի 65 1 0 

2.  Հակոբյան Հրաչյա Ռաֆիկի 61 5 0 

3.  Մանասյան Անահիտ Արտյոմի 61 5 0 

4.  Չարչյան Թադևոս Կառլենի 59 7 0 

5.  Կարապետյան Մարինա Ռոբերտի 64 2 0 

6.  Մկրյան Նաիրա Ռաուլի 65 1 0 

7.  Զալինյան Գայանե Գեորգիի 65 1 0 

8.  Շահազիզյան Իրեն Վաչագանի 64 2 0 

9.  Վարդումյան Էդմոնդ Էդիկի 64 2 0 

10.  Պողոսյան Լիլիթ Աշոտի 66 0 0 

11.  Սեմիրջյան Ալվարդ Հովհաննեսի 63 3 0 

12.  Գինոսյան Նաիրա Լյովայի 65 1 0 

13.  Զոլյան Լիլիթ Ռոբերտի 65 1 0 

14.  Մարտիրյան Նաիրա Իգնատիոսի 64 2 0 

15.  Գրիգորյան Վահագն Վարազդատի 64 2 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 

 

3 Լսեցին. – Գիտական զեկուցում. <<Գենետիկայի արդի նվաճումները և հեռանկարները>>: 

Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ռ. Մ. Հարությունյանը 

ներկայացրեց գենետիկայի արդի մեթոդների կիրառումը պատմության, բժշկության, 

մարդաբանության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության, դատաբժշկական փորձաքննության, 

սննդի և միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկման, բնագավառներում: Նա 

պատմեց Հայաստանում էկոգենետիկական ուսումնասիրությունների և կիրառվող թեստ-

օբյեկտների մասին:  Զեկուցման ընթացքում Ռ. Հարությունյանը ներկայացրեց, ինչպես 

գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնում իրականացվող բազմաբնույթ մոլեկուլային-

գենետիկական աշխատանքներն ու արտասահմանյան տարբեր գիտահետազոտական 

ինստիտուտների հետ համագործակցության արդյունքները, այնպես էլ ծանոթացրեց 

աշխարհում ժամանակակից գենետիկայի նվաճումների և Հայաստանում դրանք 

կիրառելու հեռանկարների հետ:): 

Որոշեցին. – Ռ.Մ. Հարությունյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 

 

4. Ընթացիկ հարցեր. 

4.1 Լսեցին. - ԵԵՊՊՀՀ  էէկկոոլլոոգգիիաակկաանն  քքիիմմիիաայյիի  աամմբբիիոոննըը  լլոոււծծաարրեելլոոււ  մմաասսիինն::  ԴԴեեղղաագգիիտտոոււթթյյաանն  ևև  

քքիիմմիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՏՏ..  ՂՂոոչչիիկկյյաաննըը  հհաայյտտննեեցց,,  ոորր  խխննդդիիրրըը  հհաաննգգաամմաաննաալլիիցց  

քքննննաարրկկվվեելլ  էէ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմննեերրոոււմմ  ևև  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  ննիիսստտոոււմմ,,  ևև  

եելլննեելլոովվ  աայյնն  հհաաննգգաամմաաննքքիիցց,,  ոորր  եերրեեքք  տտաարրիի  էէկկոոլլոոգգիիաակկաանն  քքիիմմիիաայյիի  մմաասսննաագգիիտտոոււթթյյաանն  

գգծծոովվ  աարրձձաաննաագգրրվվեելլ  էէ  դդիիմմոորրդդննեերրիի  բբաացցաակկաայյոոււթթյյոոււնն  ևև  ըըսստտ  աայյդդմմ  ըըննդդոոււննեելլոոււթթյյոոււննըը  

կկաասսեեցցվվեելլ  էէ,,  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդըը  մմիիջջննոորրդդոոււմմ  էէ  լլոոււծծաարրեելլ  էէկկոոլլոոգգիիաակկաանն  

քքիիմմիիաայյիի  աամմբբիիոոննըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––մմիիջջննոորրդդեելլ  ԵԵՊՊՀՀ  հհոոգգաաբբաարրձձոոււննեերրիի  խխոորրհհրրդդիինն՝՝  լլոոււծծաարրեելլոոււ  էէկկոոլլոոգգիիաակկաանն  

քքիիմմիիաայյիի  աամմբբիիոոննըը::   

44..22  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԵԵՊՊՀՀ  աարրաաբբաագգիիտտոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  կկոողղմմիիցց  հհրրաատտաարրաակկվվոողղ  

<<<<ԱԱրրաաբբաագգիիտտոոււթթյյաանն  հհաարրցցեերր>>>>  ժժոողղոովվաածծոոււնն  աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  

աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  ևև  դդրրոոււյյթթննեերրիի  հհրրաատտաարրաակկմմաանն  հհաամմաարր  ըըննդդոոււննեելլիի  պպաարրբբեերրաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  

հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի  ցցոոււցցաակկոոււմմ  ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  հհաարրցցոովվ  ԲԲՈՈՀՀ--իինն  դդիիմմեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  

ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  աարրևևեելլաագգիիտտոոււթթյյաաննֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  

մմիիջջննոորրդդոոււթթյյոոււննըը  հհաարրցցիի  աառռննչչոոււթթյյաամմբբ::  ՀՀաարրցցեերր  չչհհչչեեցցիինն::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ՄՄիիջջննոորրդդեելլ  ԲԲՈՈՀՀ--իինն՝՝  ԵԵՊՊՀՀ  աարրաաբբաագգիիտտոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  կկոողղմմիիցց  

հհրրաատտաարրաակկվվոողղ  <<<<ԱԱրրաաբբաագգիիտտոոււթթյյաանն  հհաարրցցեերր>>>>  ժժոողղոովվաածծոոււնն  ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  

աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  ևև  դդրրոոււյյթթննեերրիի  հհրրաատտաարրաակկմմաանն  հհաամմաարր  

ըըննդդոոււննեելլիի  պպաարրբբեերրաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի  ցցոոււցցաակկոոււմմ::    

44..33  ԼԼսսեեցցիինն  --  <<<<ՏՏննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  ժժաամմաաննաակկաակկիիցց  հհիիմմննաահհաարրցցեերր--33>>>>  ոոււսսաաննոողղննեերրիի,,  

աասսպպիիրրաաննտտննեերրիի  ևև  եերրիիտտաասսաարրդդ  գգիիտտննաակկաաննննեերրիի  մմիիջջաազզգգաայյիինն  33--րրդդ  գգիիտտաաժժոողղոովվիի  

ննյյոոււթթեերրիի  ժժոողղոովվաածծոոււնն  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  աայյնն  ԲԲՈՈՀՀ--իի՝՝  

աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  ևև  դդրրոոււյյթթննեերրիի  հհրրաատտաարրաակկմմաանն  հհաամմաարր  

ըըննդդոոււննեելլիի  գգիիտտաակկաանն  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի  ցցոոււցցաակկոոււմմ  ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ՀՀՀՀ  ԲԲՈՈՀՀ--իինն  



մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  մմաասսիինն::    ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  

աարրևևեելլաագգիիտտոոււթթյյաաննֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  մմիիջջննոորրդդոոււթթյյոոււննըը  հհաարրցցիի  

աառռննչչոոււթթյյաամմբբ::  ՀՀաարրցցեերր  չչհհչչեեցցիինն::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ՄՄիիջջննոորրդդեելլ  ԲԲՈՈՀՀ--իինն՝՝  <<<<ՏՏննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  ժժաամմաաննաակկաակկիիցց  հհիիմմննաահհաարրցցեերր--

33>>>>  ոոււսսաաննոողղննեերրիի,,  աասսպպիիրրաաննտտննեերրիի  ևև  եերրիիտտաասսաարրդդ  գգիիտտննաակկաաննննեերրիի  մմիիջջաազզգգաայյիինն  33--րրդդ  

գգիիտտաաժժոողղոովվիի  ննյյոոււթթեերրիի  ժժոողղոովվաածծոոււնն  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  աայյնն  

ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  ԲԲՈՈՀՀ--իի՝՝  աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  ևև  դդրրոոււյյթթննեերրիի  

հհրրաատտաարրաակկմմաանն  հհաամմաարր  ըըննդդոոււննեելլիի  գգիիտտաակկաանն  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի  ցցոոււցցաակկոոււմմ::  

44..44  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԻԻսսպպաաննաացցիի  գգրրոողղ,,  հհրրաապպաարրաակկաախխոոսս,,  ՀՀաայյոոցց  ՑՑեեղղաասսպպաաննոոււթթյյաաննըը  ննվվիիրրվվաածծ  

գգրրքքեերրիի  հհեեղղիիննաակկ  ԳԳոոննսսաալլոո  ԳԳոոււաարրչչիինն  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտվվաավվոորր  դդոոկկտտոորրիի  կկոոչչոոււմմ  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն::  

ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  հհաակկիիրրճճ  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  իիսսպպաաննաացցիի  հհաաննրրաաճճաաննաաչչ  գգրրոողղ,,  

ճճաարրտտաարրաապպեետտ  ևև  քքաաղղաաքքաաշշիիննաարրաարր  ԳԳոոննսսաալլոո  ՀՀ..  ԳԳոոււաարրչչիի  կկեեննսսաագգրրոոււթթյյոոււննըը՝՝  շշեեշշտտեելլոովվ  

հհաատտկկաապպեեսս  ճճննշշվվաածծ  ոոււ  ցցեեղղաասսպպաաննոոււթթյյաանն  եեննթթաարրկկվվաածծ  ժժոողղոովվոոււրրդդննեերրիի  

ոողղբբեերրգգոոււթթյյոոււննննեերրիի  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ննրրաա  հհեեղղիիննաակկաածծ  հհաարրոոււսստտ  գգրրաակկաանն  ժժաառռաաննգգոոււթթյյաանն  

մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորրըը  ննշշեեցց,,  ոորր  ԳԳ..  ԳԳոոււաարրչչնն  իիրր  խխոորր  ցցաասսոոււմմնն  աարրտտաահհաայյտտեելլ  էէ  ննաաևև  ՕՕսսմմաաննյյաանն  

կկաայյսսրրոոււթթյյոոււննոոււմմ  թթոոււրրքքաակկաանն  կկաառռաավվաարրոոււթթյյաանն  իիրրաագգոորրծծաածծ  հհրրեեշշաավվոորր  ծծրրաագգրրիի`̀հհաայյ  

ժժոողղոովվրրդդիի  ցցեեղղաասսպպաաննոոււթթյյաանն  հհաաննդդեեպպ::  ՆՆաա  հհրրաատտաարրաակկեելլ  էէ  եեռռաագգրրոոււթթյյոոււնն  բբաաղղկկաացցաածծ  ՝՝  

““ՀՀաայյկկաակկաանն  տտոոհհմմաածծաառռ””,,  ““ՀՀաայյոոցց  կկտտաակկ””  ևև  ““ՍՍպպիիտտաակկ  լլեեռռըը””  մմաասսեերրիիցց::  ԳԳոոււաարրչչըը  լլաավվ  էէ  

ոոււսսոոււմմննաասսիիրրեելլ  հհաայյկկաակկաանն  հհաարրցցըը,,  ԵԵղղեեռռննիի  ըըննթթաացցքքըը,,  ԵԵվվրրոոպպաայյիի  լլռռոոււթթյյոոււննըը::  22001133  թթ..  ՀՀՀՀ  

ՆՆաախխաագգաահհ  ՍՍեերրժժ  ՍՍաարրգգսսյյաաննըը  պպաարրգգևևաատտրրեելլ  էէ  ննրրաանն  ««ՄՄոովվսսեեսս  ԽԽոորրեեննաացցիի»»  մմեեդդաալլոովվ  

ԳԳոոննսսաալլոո  ԳԳոոււաարրչչըը  հհսսկկաայյաածծաավվաալլ  աաշշխխաատտաաննքք  էէ  կկաատտաարրեելլ,,  փփաասստտեերր  հհաավվաաքքեելլ  իիրր  եերրեեքք  

գգեեղղաարրվվեեսստտաափփաասստտաագգրրաակկաանն  վվեեպպեերրիի  հհաամմաարր,,  հհաաջջոողղոոււթթյյաամմբբ  կկաատտաարրեելլ  աայյդդ  դդժժվվաարրիինն  

գգոորրծծըը`̀  հհաասստտաատտեելլոովվ  աայյնն  մմիիտտքքըը,,  ոորր  ոոճճրրիի  ոոււ  ննաախխճճիիրրիի  դդաատտաապպաարրտտոոււմմըը  մմիիաայյնն  հհաայյիի  

գգոորրծծըը  չչէէ,,  աայյլլ  ցցաաննկկաացցաածծ  բբաաննաակկաանն  մմաարրդդոոււ`̀  իիննչչ  աազզգգիի  էէլլ  պպաատտկկաաննեելլիիսս  լլիիննիի  ննաա::  ՈՈււսստտիի,,  

ննշշեեցց  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,    իիսսպպաաննաացցիի  գգրրոողղիի  աաննձձննվվեերր  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյոոււննըը  աարրժժաաննիի  էէ  

մմեեծծաարրմմաանն,,  բբաարրձձրրաագգոոււյյնն  հհաարրգգաաննքքիի  ոոււ  ԵԵրրևևաաննիի  ՊՊեետտաակկաանն  ՀՀաամմաալլսսաարրաաննիի  կկոողղմմիիցց  

աարրժժաաննաաննաալլոոււ  գգիիտտոոււթթյյաանն  պպաատտվվաավվոորր  դդոոկկտտոորրիի  կկոոչչմմաանն::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ԳԳոոննսսաալլոո  ԳԳոոււաարրչչիինն  շշննոորրհհեելլ  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտվվաավվոորր  դդոոկկտտոորրիի  կկոոչչոոււմմ::  
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