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Արձանագրություն №6 

Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի 2015թ Ապրիլի 30-ի նիստի 

Նիստին ներկա էին գիտխորհրդի 25 (քսանհինգ) անդամներից 20-ը։  

Օրակարգում` 

1. Իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ բ.գ.թ. Թադևոս Չարչյանի թեկնածությունը 

դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար երաշխավորելու հարցը 

2. Արաբագիտության ամբիոնի կողմից հրատարակվող «Արաբագիտության հարցեր» 

ժողովածուն ԲՈՀ-ի Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների եվ դրույթների 

հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների 

ցուցակում ներգրավելու համար ԵՊՀ ռեկտորին դիմելու համար հարցը 

3. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի դոցենտ‚ բ.գ.թ. Սամվել 

Կարաբեկյանին Ժ.02.06 (Ասիայի հին և նոր լեզուներ) մասնագիտությամբ 

թեկնածուական ատենախոսություններ ղեկավարելու թույլատվություն ստանալու 

համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը 

4. Իրանագիտության ամբիոնի կողմից հրատարակած Ք. Բախշինյանի, Հ. Բիանջյանի, Լ. 

Ղազարյանի, Գ. Մելիքյանի հեղինակած «Պարսկերեն դասագիրքը»-ը (Երևան, 2011) 

բուհական կրթության համար որպես դասագիրք երաշխավորելու հարցը: 

5. Իրանագիտության ամբիոնի բ.գ.դ., պրոֆ. Գ Ասատրյանի՝ «Իրանական 

բառբարագիտություն» դասընթացի ուսումնամեթոդական ձեռնարկը հրատարակության 

երաշխավորելու հարցը: 

6. Իրանագիտության ամբիոնի բ.գ.թ. Թերեզա Ամրյանի «Քրդերեն» դասընթացի 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկը հրատարակության երաշխավորելու հարցը: 

 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ բ.գ.թ. Թադևոս Չարչյանի թեկնածությունը 

դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար երաշխավորելու հարցը: 

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

Ոսկանյանը, դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը: Նիստը նախագահողը  

առաջարկեցին իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ բ.գ.թ. Թ. Չարչյանի 

դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար երաշխավորելու հարցը դնել փակ 

(գաղտնի) քվեարկության։ Խորհուրդը բաց քվեարկությամբ, միաձայն որոշեց փակ 

(գաղտնի) քվեարկության դնել իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ բ.գ.թ. Թ. 

Չարչյանի դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար երաշխավորելու հարցը և 
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միաձայն հաստատեց հաշվիչ հանձնաժողովի (հանձնաժողովի նախագահ՝ Ռ. 

Մելքոնյան‚ հանձնաժողովի անդամներ՝ Լ. Ղազարյան‚ Ա. Գևորգյան) կազմը։ 

 

Անցկացվեց փակ գաղտնի քվերակության։ 

 

Լսեցին հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Ռ. Մելքոնյանի հաղորդումը փակ 

գաղտնի քվեարկության արդյունքների մասին։ 

Խորհրդի 25 անդամներից, ներկա էին 20-ը և քվեարկությանը մասնակցել են 20-ը։ 

Բաժանվել է 20 քվեաթերթիկ։ Քվեատուփում հայտնաբերվել է 20 քվեաթերթիկ։ 

 

իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ բ.գ.թ. Թ. Չարչյանի թեկնածությունը 

դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար քվեարկել են՝ 

կողմ   -    20 

դեմ   -    չկա 

անվավեր քվեաթերթիկ  -    չկա 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. 1. Հասատաել հաշվիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը փակ (գաղտնի) 

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ, 

2. հաշվի առնելով, որ իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ բ.գ.թ. Թ. Չարչյանի 

գիտամանկավարժական գործունեության տվյալները լիովին 

համապատասխանում են ՀՀ կառավարության 2001 թ. հուլիսի 9-ի «Հայաստանի 

Հանրապետությունուն գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի 

գիտական կոչումներ շնորհելու մասին» N 615 որոշման 2-րդ՝ «Դոցենտի գիտական 

կոչում շնորհելը» բաժնի բ) ենթակետի, ինչպես նաև այդ հարցում նորմատիվային 

այլ փաստաթղթերի պահանջներին՝ 

ա) երաշխավորել իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ բ.գ.թ. Թ. Չարչյանի 

թեկնածությունը դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար  

բ) միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին՝ իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ 

բ.գ.թ. Թ. Չարչյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում և համապատասխան 

առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈՀ։ 

 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Արաբագիտության ամբիոնի կողմից հրատարակվող «Արաբագիտության հարցեր» 

ժողովածուն ԲՈՀ-ի Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների եվ 

դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական 

հրատարակությունների ցուցակում ներգրավելու համար ԵՊՀ ռեկտորին դիմելու 

համար հարցը: 

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

Ոսկանյանը, դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, արագաբիտության ամբիոնի 

վարիչ Ս. Տոնիկյանը, նույն ամբիոնի պրոֆեսոր Դ. Հովհաննիսյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ալ. Սաֆարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  միջնորդել ԵՊՀ ռեկտորին դիմել ԲՈՀ-ին «Արաբագիտության հարցեր» ժողովածուն 

ԲՈՀ-ի Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների եվ դրույթների 

հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական 

հրատարակությունների ցուցակում ներգրավելու համար: 

 



Լ Ս Ե Ց Ի Ն  - Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի դոցենտ‚ բ.գ.թ. 

Սամվել Կարաբեկյանին Ժ.02.06 (Ասիայի հին և նոր լեզուներ) 

մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսություններ ղեկավարելու 

թույլատվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, դեկանի տեղակալ 

Ռ. Մելքոնյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը‚ 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   Միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին թույլատրել արևելագիտության ֆակուլտետի 

արաբագիտության ամբիոնի դոցենտ‚ բ.գ.թ. Սամվել Կարաբեկյանին 

ղեկավարել թեկնածուական ատենախոսություններ  Ժ.02.06 (Ասիայի հին և 

նոր լեզուներ) մասնագիտությամբ: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Իրանագիտության ամբիոնի կողմից հրատարակած Ք. Բախշինյանի, Հ. 

Բիանջյանի, Լ. Ղազարյանի, Գ. Մելիքյանի հեղինակած «Պարսկերեն 

դասագիրքը»-ը (Երևան, 2011) 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 Ք. Բախշինյանի, Հ. Բիանջյանի, Լ. Ղազարյանի, Գ. Մելիքյանի 

հեղինակած «Պարսկերեն դասագիրքը»-ը (Երևան, 2011) բուհական կրթության 

համար որպես դասագիրք։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Իրանագիտության ամբիոնի բ.գ.թ. Թերեզա Ամրյանի «Քրդերեն» դասընթացի 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկը հրատարակության 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 իրանագիտության ամբիոնի բ.գ.թ. Թերեզա Ամրյանի «Քրդերեն» 

դասընթացի ուսումնամեթոդական ձեռնարկը հրատարակության: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Իրանագիտության ամբիոնի բ.գ.դ., պրոֆ. Գ Ասատրյանի՝ «Իրանական 

բառբարագիտություն» դասընթացի ուսումնամեթոդական ձեռնարկը 

հրատարակության 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 իրանագիտության ամբիոնի բ.գ.դ., պրոֆ. Գ Ասատրյանի՝ 

«Իրանական բառբարագիտություն»  դասընթացի ուսումնամեթոդական ձեռնարկը 

հրատարակության: 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Գ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ 

 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                  Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  



Իսկականի հետ ճիշտ է` 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                        Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

 

  

 


