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Արձանագրություն № 8 

Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի 2015թ հունիսի 29-ի նիստի 

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

Օրակարգում` 

 

1. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ 

Հարությունյան Հայկի գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը: 

2. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ 

Ղափլանյան 

3. Վարդանի գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը: 

4. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ‚ բ.գ.թ. 

Ռուբեն Հովհաննեսի Մելքոնյանին Ժ.01.07 (Արտասահմանյան գրականություն) 

մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսություններ ղեկավարելու 

թույլատվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը: 

5. Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում Քնարիկ 

Պարույրի Միրզոյանի թեկնածության հարցը: 

6. Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում Լուսինե 

Սուրենի Սահակյանի թեկնածության հարցը: 

7. Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում Աշոտ 

Սերյոժայի Սողոմոնյանի թեկնածության հարցը: 

8. Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում Ռուբեն 

Հովհաննեսի Մելքոնյանի թեկնածության հարցը: 

9. Իրանագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում Լուսյա 

Վառլամի  Ղազարյանի թեկնածության հարցը:: 

10. ԵՊՀ «ՈՒԳԸ գիտական հոդվծների ժողովածու»-ում արևելագիտության 

ֆակուլտետի ՈՒԳԸ կողմից ներկայացված հոդվածները հրատարակության 

երաշխավորելու հարցը: 
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11. Արաբագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում Հայկ 

Մկրտչի Քոչարյանի թեկնածության հարցը: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Արաբագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում Հայկ 

Մկրտչի Քոչարյանի թեկնածության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - ֆակուլտետի դեկան և  մրցութային հանձնաժողովի 

նախագահ Գ. Մելիքյանը, որը ներկայացրեց թենկածուի անձնական գործը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Ալ. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը և իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը: 

Նիստը նախագահողը առաջարկեց ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով և սկսել 

քվեարկությունը: Առաջարկվեցին Հովհաննիսյան Դավիթի, Աբրահամյան 

Մհերի և Գևորգյան Գառնիկի թեկնածությունները: Հաշվիչ հանձնաժողովի 

վերոհիշյալ կազմը հաստատվեց միաձայն: Հաշվիչ հանձնաժողովի 

նախագահ ընտրվեց Դ. Հովհաննիսյանը։ 

Անցկացվեց փակ գաղտնի քվերակություն։ 

Լսեցին հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Դ. Հովհաննիսյանը 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։ 

Արաբագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում Հայկ 

Մկրտչի Քոչարյանի թեկնածությանը քվեարկել են՝ 

կողմ   -    20  

դեմ   -    0 

անվավեր քվեաթերթիկ  -    0 

Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով Հայկ Մկրտչի Քոչարյանը 

ընտրվել է արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի 

դոցենտի պաշտոնում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հաստատել հաշվիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը փակ (գաղտնի) 

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ (միաձայն), որի համաձայն Հայկ 

Մկրտչի Քոչարյանը ընտրվել է արաբագիտության ամբիոնի դոցենտի 

պաշտոնում:  

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  - ԵՊՀ «ՈՒԳԸ գիտական հոդվծների ժողովածու»-ում արևելագիտության 

ֆակուլտետի ՈՒԳԸ կողմից ներկայացված հոդվածները հրատարակության 

երաշխավորելու 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  –   ԵՊՀ «ՈՒԳԸ գիտական հոդվծների ժողովածու»-ում երաշխավորել 

հրատարակության ներգոնշյալ հոդվածները. 

1. Շուշան Խաչատրյան  -  Մխիթար Սուեզովի  Դժվար տարիներ պատմվածքի 

հիմնական առանձնահատկությունները : 

2. Գարիկ Գրիգորյան – Հավաքական գոյականները ժամանակակից պարսկերենում 

և հայերենում. զուգադրական քննություն: 

3. Հասմիկ Գալստյան – Հարսանեկան ծիսական արարողակարգը Իրանի 

Չահարմահալ և Բախթիարի, Լուրիստան նահանգներում: 

4. Գոհարիկ Տիգրանյան – Ասասինեւի մասին վկայությունները պարսից 

գրականությունում: 

5. Վահան Կոստանյան – Այրումներ. պատմա-աշխարհագրական բնութագիր: 

6. Շուշան Ազատյան – Թալիշների ձայնավորական համակարգը: 

7. Զավեն Կոստանյան – Ազարիներ. պատմա-աշխարհագրական ակնարկ: 

8. Մարիամ Ասատրյան- Նույնասեռականությունը Իսլամում. Ընդհանուր 

բնութագիր: 

9. Արեն Պետունց- Հայերի ունեզրկման գործընթացը Թուրքիայում 1915-1923թթ. 

 

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

Ռուբեն Հովհաննեսի Մելքոնյանին Ժ.01.07 (Արտասահմանյան 

գրականություն) 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 

թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ‚ բ.գ.թ. Ռուբեն Հովհաննեսի 

Մելքոնյանին ղեկավարել թեկնածուական ատենախոսություններ  Ժ.01.07 

(Արտասահմանյան գրականություն) մասնագիտությամբ: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի 

ասպիրանտ Ղափլանյան Վարդանի գիտական ղեկավարի 

նշանակման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ, 

Վ. Ոսկանյանը, գիտքարտուղար Հ. Քոչարյանը:  



ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   թյուրքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Ղափլանյան Վարդանի 

գիտական ղեկավար նշանակել ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ա. 

Խառատյանին:  

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի 

ասպիրանտ Հարությունյան Հայկի գիտական ղեկավարի նշանակման 

հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ, 

Վ. Ոսկանյանը, գիտքարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Հարությունյան Հայկի 

գիտական ղեկավար նշանակել բ.գ.թ., դոցենտ Սամվել 

Կարաբեկյանին:  

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Իրանագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում Լուսյա 

Վառլամի  Ղազարյանի թեկնածության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - ֆակուլտետի դեկան և  մրցութային հանձնաժողովի 

նախագահ Գ. Մելիքյանը, որը ներկայացրեց թենկածուի անձնական գործը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Ալ. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը և իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը: 

Նիստը նախագահողը առաջարկեց ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով և սկսել 

քվեարկությունը: Առաջարկվեցին Հովհաննիսյան Դավիթի, Աբրահամյան 

Մհերի և Գևորգյան Գառնիկի թեկնածությունները: Հաշվիչ հանձնաժողովի 

վերոհիշյալ կազմը հաստատվեց միաձայն: Հաշվիչ հանձնաժողովի 

նախագահ ընտրվեց Դ. Հովհաննիսյանը։ 

Անցկացվեց փակ գաղտնի քվերակություն։ 

Լսեցին հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Դ. Հովհաննիսյանը 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 դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում 

Լուսյա Վառլամի  Ղազարյանի թեկնածությանը քվեարկել են՝ 

կողմ   -    20  

դեմ   -    0 

անվավեր քվեաթերթիկ  -    0 



Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով Լուսյա Վառլամի  

Ղազարյանը ընտրվել է արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության 

ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հաստատել հաշվիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը փակ (գաղտնի) 

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ (միաձայն), որի համաձայն 

Լուսյա Վառլամի  Ղազարյանը ընտրվել է իրանագիտության ամբիոնի 

դոցենտի պաշտոնում:  

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում 

Ռուբեն Հովհաննեսի Մելքոնյանի թեկնածության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - ֆակուլտետի դեկան և  մրցութային հանձնաժողովի 

նախագահ Գ. Մելիքյանը, որը ներկայացրեց թենկածուի անձնական գործը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Ալ. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը և իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը: 

Նիստը նախագահողը առաջարկեց ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով և սկսել 

քվեարկությունը: Առաջարկվեցին Հովհաննիսյան Դավիթի, Աբրահամյան 

Մհերի և Գևորգյան Գառնիկի թեկնածությունները: Հաշվիչ հանձնաժողովի 

վերոհիշյալ կազմը հաստատվեց միաձայն: Հաշվիչ հանձնաժողովի 

նախագահ ընտրվեց Դ. Հովհաննիսյանը։ 

Անցկացվեց փակ գաղտնի քվերակություն։ 

Լսեցին հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Դ. Հովհաննիսյանը 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։ 

Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում 

Ռուբեն Հովհաննեսի Մելքոնյանի թեկնածությանը քվեարկել են՝ 

կողմ   -    20  

դեմ   -    0 

անվավեր քվեաթերթիկ  -    0 

Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով Ռուբեն Հովհաննեսի 

Մելքոնյանը ընտրվել է արևելագիտության ֆակուլտետի 

թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հաստատել հաշվիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը փակ (գաղտնի) 

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ (միաձայն), որի համաձայն 



Ռուբեն Հովհաննեսի Մելքոնյանը ընտրվել է թյուրքագիտության ամբիոնի 

դոցենտի պաշտոնում:  

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում 

Աշոտ Սերյոժայի Սողոմոնյանի թեկնածության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - ֆակուլտետի դեկան և  մրցութային հանձնաժողովի 

նախագահ Գ. Մելիքյանը, որը ներկայացրեց թենկածուի անձնական գործը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Ալ. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը և իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը: 

Նիստը նախագահողը առաջարկեց ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով և սկսել 

քվեարկությունը: Առաջարկվեցին Հովհաննիսյան Դավիթի, Աբրահամյան 

Մհերի և Գևորգյան Գառնիկի թեկնածությունները: Հաշվիչ հանձնաժողովի 

վերոհիշյալ կազմը հաստատվեց միաձայն: Հաշվիչ հանձնաժողովի 

նախագահ ընտրվեց Դ. Հովհաննիսյանը։ 

Անցկացվեց փակ գաղտնի քվերակություն։ 

Լսեցին հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Դ. Հովհաննիսյանը 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։ 

Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում 

Աշոտ Սերյոժայի Սողոմոնյանի թեկնածությանը քվեարկել են՝ 

կողմ   -    20  

դեմ   -    0 

անվավեր քվեաթերթիկ  -    0 

Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով Աշոտ Սերյոժայի 

Սողոմոնյանը ընտրվել է արևելագիտության ֆակուլտետի 

թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հաստատել հաշվիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը փակ (գաղտնի) 

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ (միաձայն), որի համաձայն 

Աշոտ Սերյոժայի Սողոմոնյանը ընտրվել է թյուրքագիտության ամբիոնի 

դոցենտի պաշտոնում:  

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում 

Լուսինե Սուրենի Սահակյանի թեկնածության հարցը: 



ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - ֆակուլտետի դեկան և  մրցութային հանձնաժողովի 

նախագահ Գ. Մելիքյանը, որը ներկայացրեց թենկածուի անձնական գործը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Ալ. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը և իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը: 

Նիստը նախագահողը առաջարկեց ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով և սկսել 

քվեարկությունը: Առաջարկվեցին Հովհաննիսյան Դավիթի, Աբրահամյան 

Մհերի և Գևորգյան Գառնիկի թեկնածությունները: Հաշվիչ հանձնաժողովի 

վերոհիշյալ կազմը հաստատվեց միաձայն: Հաշվիչ հանձնաժողովի 

նախագահ ընտրվեց Դ. Հովհաննիսյանը։ 

Անցկացվեց փակ գաղտնի քվերակություն։ 

Լսեցին հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Դ. Հովհաննիսյանը 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։ 

Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում 

Լուսինե Սուրենի Սահակյանի թեկնածությանը քվեարկել են՝ 

կողմ   -    20  

դեմ   -    0 

անվավեր քվեաթերթիկ  -    0 

Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով Լուսինե Սուրենի 

Սահակյանը ընտրվել է արևելագիտության ֆակուլտետի 

թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հաստատել հաշվիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը փակ (գաղտնի) 

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ (միաձայն), որի համաձայն 

Լուսինե Սուրենի Սահակյանը ընտրվել է թյուրքագիտության ամբիոնի 

դոցենտի պաշտոնում:  

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում 

Քնարիկ Պարույրի Միրզոյանի թեկնածության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - ֆակուլտետի դեկան և  մրցութային հանձնաժողովի 

նախագահ Գ. Մելիքյանը, որը ներկայացրեց թենկածուի անձնական գործը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Ալ. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը և իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը: 



Նիստը նախագահողը առաջարկեց ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով և սկսել 

քվեարկությունը: Առաջարկվեցին Հովհաննիսյան Դավիթի, Աբրահամյան 

Մհերի և Գևորգյան Գառնիկի թեկնածությունները որպես հաշվիչ 

հանձնաժողովի անդամներ: Հաշվիչ հանձնաժողովի վերոհիշյալ կազմը 

հաստատվեց միաձայն: Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ ընտրվեց Դ. 

Հովհաննիսյանը։ 

Անցկացվեց փակ գաղտնի քվերակություն։ 

Լսեցին հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Դ. Հովհաննիսյանը 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։ 

Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում 

Քնարիկ Պարույրի Միրզոյանի թեկնածությանը քվեարկել են՝ 

կողմ   -    19  

դեմ   -    1 

անվավեր քվեաթերթիկ  -    0 

Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով Քնարիկ Պարույրի 

Միրզոյանը ընտրվել է արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության 

ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հաստատել հաշվիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը փակ (գաղտնի) 

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ (միաձայն), որի համաձայն 

Քնարիկ Պարույրի Միրզոյանը ընտրվել է թյուրքագիտության ամբիոնի 

դոցենտի պաշտոնում:  

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  - Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ‚ 

բ.գ.թ. Ռուբեն Հովհաննեսի Մելքոնյանին Ժ.01.07 (Արտասահմանյան 

գրականություն) 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 

թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ‚ բ.գ.թ. Ռուբեն Հովհաննեսի 



Մելքոնյանին ղեկավարել թեկնածուական ատենախոսություններ  Ժ.01.07 

(Արտասահմանյան գրականություն) մասնագիտությամբ: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի 

ասպիրանտ Ղափլանյան Վարդանի գիտական ղեկավարի նշանակման 

հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ, Վ. 

Ոսկանյանը, գիտքարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   թյուրքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Ղափլանյան Վարդանի 

գիտական ղեկավար նշանակել ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ա. Խառատյանին: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի 

ասպիրանտ Հարությունյան Հայկի գիտական ղեկավարի նշանակման 

հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ, Վ. 

Ոսկանյանը, գիտքարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Հարությունյան Հայկի 

գիտական ղեկավար նշանակել բ.գ.թ., դոցենտ Սամվել Կարաբեկյանին: 

 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Գ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                  Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

Իսկականի հետ ճիշտ է` 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                        Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  


