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Արձանագրություն № 7 

Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի 2015թ հունիսի 1-ի նիստի թիվ 7 

Նիստին ներկա էին գիտխորհրդի 25 (քսանհինգ) անդամներից 17-ը։  

Օրակարգում` 

 

1. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի բակալավրիատի 2013 

թվականի շրջանավարտ և 2015 թվականին ԵՊՀ Հարակից երկրների ամբիոնի 

«Կովկասագիտություն» մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտ Վարդան Արթուրի 

Ղափլանյանին ասպիրանտուրայի քննություններին մասնակցելու  համար 

երաշխավորելու հարցը 

2. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի բակալավրիատի 2013 

թվականի շրջանավարտ և Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարանի Արևելյան 

ֆակուլտետի արաբական բանասիրության ամբիոնի մագիստրատուրայի 2015թ. 

շրջանավարտ Հայկ Հարությունյանին ասպիրանտուրայի քննություններին մասնակցելու  

համար երաշխավորելու հարցը 

3. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի մագիստրտուրայի 2015 

թվականի շրջանավարտ  Գեորգի Միրզաբեկյանին ասպիրանտուրայի քննություններին 

մասնակցելու  համար երաշխավորելու հարցը 

4. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի մագիստրտուրայի 2015 

թվականի շրջանավարտ  Գոհար Հակոբյանին ասպիրանտուրայի քննություններին 

մասնակցելու  համար երաշխավորելու հարցը 

5. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի երկրորդ տարվա 

ասպիրանտ Գևորգ Սահակյանին ատեստավորելու հարցը 

6. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի 3-րդ տարվա ասպիրանտ 

Արտյոմ Տոնոյանին ատեստավորելու հարցը 

7. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի 2-րդ տարվա ասպիրանտ 

Հակոբ Ավչյանին ատեստավորելու հարցը: 

8. Թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ պ.գ.թ. Նաիրա Գինոսյանի թեկնածությունը 

դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար երաշխավորելու հարցը: 

 

 

 

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

2013 թվականի շրջանավարտ և 2015 թվականին ԵՊՀ Հարակից երկրների 
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ամբիոնի «Կովկասագիտություն» մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտ 

Վարդան Արթուրի Ղափլանյանին ասպիրանտուրայի քննություններին 

մասնակցելու  համար երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, դեկանի տեղակալ 

Ռ. Մելքոնյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, թյուրքագիտության 

ամբիոնի դասախոս Ա. Սողոմոնյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   երաշխավորել արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության 

ամբիոնի բակալավրիատի 2013 թվականի շրջանավարտ և 2015 թվականին 

ԵՊՀ Հարակից երկրների ամբիոնի «Կովկասագիտություն» 

մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտ Վարդան Արթուրի Ղափլանյանին 

մասնակցելու ասպիրանտուրայի քննություններին:   

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի բակալավրիատի 

2013 թվականի շրջանավարտ և Սանկտ-Պետերբուրգի պետական 

համալսարանի Արևելյան ֆակուլտետի արաբական բանասիրության 

ամբիոնի մագիստրատուրայի 2015թ. շրջանավարտ Հայկ Հարությունյանին 

ասպիրանտուրայի քննություններին մասնակցելու  համար երաշխավորելու 

հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, դեկանի տեղակալ 

Ռ. Մելքոնյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, թյուրքագիտության 

ամբիոնի դասախոս Ա. Սողոմոնյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   երաշխավորել Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի 

բակալավրիատի 2013 թվականի շրջանավարտ և Սանկտ-Պետերբուրգի 

պետական համալսարանի Արևելյան ֆակուլտետի արաբական 

բանասիրության ամբիոնի մագիստրատուրայի 2015թ. շրջանավարտ Հայկ 

Հարությունյանին մասնակցելու ասպիրանտուրայի քննություններին:   

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի մագիստրտուրայի 

2015 թվականի շրջանավարտ  Գեորգի Միրզաբեկյանին ասպիրանտուրայի 

քննություններին մասնակցելու  համար երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, դեկանի տեղակալ 

Ռ. Մելքոնյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, թյուրքագիտության 

ամբիոնի դասախոս Ա. Սողոմոնյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   երաշխավորել ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության 

ամբիոնի մագիստրտուրայի 2015 թվականի շրջանավարտ Գեորգի 

Միրզաբեկյանին մասնակցելու ասպիրանտուրայի քննություններին:   

 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի մագիստրտուրայի 

2015 թվականի շրջանավարտ  Գոհար Հակոբյանին ասպիրանտուրայի 

քննություններին մասնակցելու  համար երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, դեկանի տեղակալ 

Ռ. Մելքոնյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 



արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, թյուրքագիտության 

ամբիոնի դասախոս Ա. Սողոմոնյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   երաշխավորել ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության 

ամբիոնի մագիստրտուրայի 2015 թվականի շրջանավարտ Գոհար 

Հակոբյանին մասնակցելու ասպիրանտուրայի քննություններին:   

 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի երկրորդ տարվա 

ասպիրանտ Գևորգ Սահակյանին ատեստավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, դեկանի տեղակալ 

Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ 

իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը‚ գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ատեստավորել թյուրքագիտության ամբիոնի երկրորդ տարվա ասպիրանտ 

Գևորգ Սահակյանին կատարված աշխատանքի արդյունքներով: 

 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի 3-րդ տարվա 

ասպիրանտ Արտյոմ Տոնոյանին ատեստավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, դեկանի տեղակալ 

Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ 

իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը‚ գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ատեստավորել իրանագիտության ամբիոնի 3-րդ տարվա ասպիրանտ 

Արտյոմ Տոնոյանին կատարված աշխատանքի արդյունքներով: 

 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի 2-րդ տարվա 

ասպիրանտ Հակոբ Ավչյանին ատեստավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, դեկանի տեղակալ 

Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ 

իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը‚ գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ատեստավորել իրանագիտության ամբիոնի 2-րդ տարվա ասպիրանտ Հակոբ 

Ավչյանին կատարված աշխատանքի արդյունքներով: 

 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ պ.գ.թ. Նաիրա Գինոսյանի 

թեկնածությունը դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար երաշխավորելու 

հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ 

Ալ. Սաֆարյանը, դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը: Նիստը նախագահողը  

առաջարկեցին թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ պ.գ.թ. Նաիրա 

Գինոսյանի դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար երաշխավորելու հարցը 

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

որոշեց փակ (գաղտնի) քվեարկության դնել թյուրքագիտության ամբիոնի 



ասիստենտ պ.գ.թ. Նաիրա Գինոսյանի դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու 

համար երաշխավորելու հարցը և միաձայն հաստատեց հաշվիչ հանձնաժողովի 

(հանձնաժողովի նախագահ՝ Հ. Քոչարյան, հանձնաժողովի անդամներ՝ Ռ. 

Մելքոնյան‚ Թ.Չարչյան) կազմը։ 

 

Անցկացվեց փակ գաղտնի քվերակության։ 

 

Լսեցին հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Հ. Քոչարյանի հաղորդումը փակ 

գաղտնի քվեարկության արդյունքների մասին։ 

Խորհրդի 25 անդամներից, ներկա էին 17-ը և քվեարկությանը մասնակցել են 17-ը։ 

Բաժանվել է 17 քվեաթերթիկ։ Քվեատուփում հայտնաբերվել է 17 քվեաթերթիկ։ 

 

թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ պ.գ.թ. Նաիրա Գինոսյանի դոցենտի 

գիտական կոչում շնորհելու համար քվեարկել են՝ 

կողմ   -    17 

դեմ   -    չկա 

անվավեր քվեաթերթիկ  -    չկա 

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

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ, 

2. հաշվի առնելով, որ թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ պ.գ.թ. Նաիրա 

Գինոսյանի 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 թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ պ.գ.թ. Նաիրա 

Գինոսյանի թեկնածությունը դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար  

բ) միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին՝ թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ 

պ.գ.թ. Նաիրա Գինոսյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում և 

համապատասխան առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈՀ։ 

 

 

 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Գ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ 

 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                  Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

Իսկականի հետ ճիշտ է` 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                        Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

 


