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Արձանագրություն №5 

Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի 2015թ մարտի 6-ի նիստի   

Նիստին ներկա էին գիտխորհրդի գիտխորհրդի 25 (քսանհինգ) անդամներից 15-ը։  

Օրակարգում` 

1. Իրանագիտության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. Վ. Առաքելովայի հեղինակած 

«Եզդիները և նրանց կրոնը»-ը (Երևան, 2015) մենագրությունը բուհական կրթության 

համար որպես դասագիրք երաշխավորելու հարցը 

2. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի հեռակա 

ասպիրանտ Արաքս Կասյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 

հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը 

3. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի հայցորդ Արման 

Հակոբյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական 

ղեկավարի նշանակման հարցը: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Իրանագիտության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. Վ. Առաքելովայի հեղինակած 

«Եզդիները և նրանց կրոնը»-ը (Երևան, 2015) մենագրությունը բուհական 

կրթության համար որպես դասագիրք երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. 

Ոսկանյանը, դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը,  իրանագիտության ամբիոնի 

ասիստենտ բ.գ.թ. Թ. Չարչյանը, բ.գ.թ., դոցենտ Լ. Ղազարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Երաշխավորել դոցենտ, պ.գ.թ. Վ. Առաքելովայի հեղինակած «Եզդիները և նրանց 

կրոնը» (Երևան, 2015) մենագրությունը բուհական կրթության համար որպես 

դասագիրք: 
 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի հեռակա 

ասպիրանտ Արաքս Կասյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 

հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, դեկանի տեղակալ 

Ռ. Մելքոնյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ, Վ. Ոսկանյանը, 

գիտքարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   հաստատել թյուրքագիտության ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Արաքս 

Կասյանի «Թուրքիայի քաղաքականությունը Գերմանիայի թուրքական 

համայնքի նկատմամբ» թեկնածուական ատենախոսության թեման Է.00.02 

http://www.ysu.am/


«Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտությամբ և գիտական 

ղեկավար նշանակել ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆռաստյանին:  

 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի հայցորդ Արման 

Հակոբյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատման և 

գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, դեկանի տեղակալ 

Ռ. Մելքոնյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ, Վ. Ոսկանյանը, 

գիտքարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   հաստատել արաբագիտության ամբիոնի հայցորդ Արման Հակոբյանի 

««Բաբելոն» հայալեզու ասորական պարբերականը՝ որպես հայ-ասորական 

լեզվական համակեցության եզակի նմուշ» թեկնածուական 

ատենախոսության թեման Ժ.02.06 «Ասիայի հին ու նոր լեզուներ» 

մասնագիտությամբ և գիտական ղեկավար վերահաստատել բ.գ.թ., դոցենտ 

Ս. Կարաբեկյանին:  

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Գ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ 

 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                  Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

Իսկականի հետ ճիշտ է` 

 

 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                        Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

 
  

 


