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Արձանագրություն № 5 

Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի 2016թ փետրվարի 4-ի նիստի 

Նիստին ներկա էին գիտխորհրդի 25 (քսանհինգ) անդամներից 16-ը: 

 

Օրակարգում՝ 

1. Ֆակուլտետի 2016-2020 թթ ռազմավարության քննարկման հարցը 

2. Պետական քննությունների պատրաստման և անցկացման վերաբերյալ հարցը 

3. ԵՊՀ-ում դասախոսների տարբերակված հավելավճարի կարգը բարելավելու 

վերաբերյալ առաջարկությունների քննարկման հարցը: 

4. Դասընթացների ձեռնակներ  հրատարակության երաշխավորելու հարցը 

5. Լ.Սաֆրաստյանի «Իրանական սփյուռքի գրականությունը 20-21-րդ դդ.» 

մենագրությունը հրատարակության երաշխավորելու հարցը 

6. Հեռակա ասպիրանտների թեմաների ևղեկավարների հաստատման հարցը 

7. ԵՊՀ 100 ամյակին միջացոռումների շրջանակում ֆակուլտետի կողմից  

առաջարկությունների ներկայացման հարցը; 

8. «Նիկողայոս Մառի» անվան կրթաթոշակին ուսանող թեկնածությունը 

ներկայացնելու հարցը 

9. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբիգատության ամբիոնի պրոֆեսոր‚ բ.գ.թ. 

Դավիթ Հովհաննիսյանին Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն» 

մասնագիտությամբ ղեկավարելու թույլատվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին 

միջնորդելու հարցը 

10. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբիգատության ամբիոնի պրոֆեսոր‚ բ.գ.թ. 

Դավիթ Հովհաննիսյանին Է.00.05 «Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն» 

մասնագիտությամբ ղեկավարելու 

11. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի դոցենտ‚ պ.գ.թ. Ա. 

Ստամբոլցյանին Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտությամբ 

ղեկավարելու թույլատվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու 

հարցը: 

 

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

ուսուցմամբ ասպիրանտ Նաիրա Սահակյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեման հաստատելու և գիտական ղեկավարի 

նշանակելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալներ Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի 



վարիչ Ա. Սաֆարյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. 

Տոնիկյանը‚ Ս. Կարաբեկյան, գիտխորհրդի քարտուղար Հ. 

Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   Հաստատել արաբագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Նաիրա Սահակյանի «Ալ-Ջահիզի 

ստեղծագործությունները (Rasā'il և Kitāb al-Bayān wa't-tabyīn)՝ որպես 

միջնադարյան արաբամուսուլմանական կրոնագաղափարական 

մտքի ուսումնասիրման աղբյուր» թեկնածուական ատենախոսության 

թեման և գիտական ղեկավար նշանակել բ.գ.թ. պրոֆեսոր Դավիթ 

Հովհաննիսյանին:  

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

ուսուցմամբ ասպիրանտ Ավագյան Անժելայի թեկնածուական 

ատենախոսության թեման հաստատելու և գիտական ղեկավարի 

նշանակելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալներ Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի 

վարիչ Ա. Սաֆարյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. 

Տոնիկյանը‚ Ս. Կարաբեկյան, գիտխորհրդի քարտուղար Հ. 

Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   Հաստատել թյուրքագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Ավագյան Անժելայի «Թուրքիայի հասարակական-

քաղաքական իրադարձությունների արտացոլումը Հալիդե Էդիտ 

Ադըվարի ստեղծագործություններում (20-րդ դարի առաին կես)» 

թեկնածուական ատենախոսության թեման և գիտական ղեկավար 

նշանակել բ.գ.թ. դոցենտ Ռուբեն Մելքոնյանին:  

 

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

ուսուցմամբ ասպիրանտ Հովհաննես Սարգսյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեման հաստատելու և գիտական ղեկավարի 

նշանակելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալներ Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի 

վարիչ Ա. Սաֆարյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. 

Տոնիկյանը‚ Ս. Կարաբեկյան, գիտխորհրդի քարտուղար Հ. 

Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   Հաստատել իրանագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Հովհաննես Սարգսյանի «Ատրպատականի էթնիկական 

պատմություն» թեկնածուական ատենախոսության թեման և 

գիտական ղեկավար նշանակել պ.գ.թ. դոցենտ Ա. Ստամբոլցյանին:  

 

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

ուսուցմամբ ասպիրանտ Մարիամ Մխիթարյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեման հաստատելու և գիտական ղեկավարի 

նշանակելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալներ Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի 

վարիչ Ա. Սաֆարյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. 



Տոնիկյանը‚ Ս. Կարաբեկյան, գիտխորհրդի քարտուղար Հ. 

Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   Հաստատել արաբագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Մարիամ Մխիթարյանի ««Իսլամական պետություն». 

կրոնա-գաղափարական հիմքեր և քաղաքական իրողություն» 

թեկնածուական ատենախոսության թեման և գիտական ղեկավար 

նշանակել բ.գ.թ. պրոֆեսոր Դավիթ Հովհաննիսյանին:  

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  արաբագիտության ամբիոնի մագիստրոսական դասընթացների 

նկարագրիչները հրատարակության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալներ Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի 

վարիչ Ա. Սաֆարյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. 

Տոնիկյանը‚ Ս. Կարաբեկյան, գիտխորհրդի քարտուղար Հ. 

Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   հանձնարարել մեթոդխորհրդին քննարկել արաբագիտության 

ամբիոնի մագիստրոսական դասընթացների՝ «Մասնագիտության 

արդիական հիմնախնդիրներ», «Անգլալեզու մասնագիտական 

գրականության վերլուծություն – 1,2» և «Արաբական 

բարբառագիտություն և սոցիոլեզվաբանություն ներածություն» 

ծրագրեի նկարագրիչները և տալ եզրակացություն:  

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Լ.Սաֆրաստյանի «Իրանական սփյուռքի գրականությունը 20-21-րդ դդ.» 

մենագրությունը հրատարակության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալներ Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի 

վարիչ Ա. Սաֆարյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. 

Տոնիկյանը‚ Ս. Կարաբեկյան, գիտխորհրդի քարտուղար Հ. 

Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   երաշխավորել հրատարակության Լ.Սաֆրաստյանի «Իրանական 

սփյուռքի գրականությունը 20-21-րդ դդ.» մենագրությունը:  

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  ԵՊՀ-ում դասախոսների տարբերակված հավելավճարի կարգը 

բարելավելու վերաբերյալ առաջարկությունների քննարկման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալներ Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի 

վարիչ Ա. Սաֆարյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. 

Տոնիկյանը‚ իրանագաիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 

Վ. Ոսկանյանը, Ս. Կարաբեկյան, գիտխորհրդի քարտուղար Հ. 

Քոչարյանը, Ս. Գալշոյան:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –    (մեկ դեմ) դիմել ԵՊՀ գիտխորհրդին առաջարկելով  ավտոմատացնել   

ԵՊՀ դասախոսների տարբերակված հավելավճարի կարգի 

բաղադրիչները հաշվարկման համակարգը՝ հնարավորինս 

բացառելու համար մարդկային գործոնը:  

Առաջարկություներ.  

1 - Ներդնել նախորդ ուսումնական տարվա արդյունքով դասախոսի 

կուտակած միավորների հաշվարկման ավտոմատացված համակարգ, 



որն, ըստ արդեն իսկ հաստատված ծանրաբեռնվածության, հաշվում է 

առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորորդ խմբի ժամերը։  

2 - Դասախոսների միավորների հաշվարկի համակարգը 

ավտոմատացնել ամբողջությամբ, ստեղծել մի համակարգ, որտեղ 

մեկտեղվում է միավորների հաշվարկման ամբողջ գործընթացը (նաև 

այն մասը, որ չի երևում ծանրաբեռնվածության մեջ)։  

3 - Դասախոսների միավորների հաշվարկի համակարգը նախատեսել 

որպես բոլորի համար հասանելի բաց համակարգ։  

4 - Դասախոսների միավորների հաշվարկի համակարգը ներդնել 

արդեն իսկ ընթացիկ ուստարվա համար։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Ֆակուլտետի 2016-2020 թթ ռազմավարության քննարկման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալներ Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի 

վարիչ Ա. Սաֆարյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. 

Տոնիկյանը‚ իրանագաիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 

Վ. Ոսկանյանը, Ս. Կարաբեկյան, գիտխորհրդի քարտուղար Հ. 

Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ստեղծել ամբիոնի վարիչներից, դեկանի տեղակալից և 

գիտքարտուղարից բաղկացած աշխատանքային խումբ, որը կմշակի 

ֆակուլտետի ռազմավարության նախնական տարբերակը:  

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Պետական քննությունների պատրաստման և անցկացման վերաբերյալ 

հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալներ Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի 

վարիչ Ա. Սաֆարյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. 

Տոնիկյանը‚ իրանագաիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 

Վ. Ոսկանյանը, Ս. Կարաբեկյան, գիտխորհրդի քարտուղար Հ. 

Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ստեղծել ամբիոնի վարիչներից և դեկանի տեղակալից բաղկացած 

աշխատանքային խումբ, որը կմշակի առաջարկների նախնական 

տարբերակ:  

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  ԵՊՀ 100 ամյակին միջացոռումների շրջանակում ֆակուլտետի կողմից  

առաջարկությունների ներկայացման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալներ Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի 

վարիչ Ա. Սաֆարյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. 

Տոնիկյանը‚ իրանագաիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 

Վ. Ոսկանյանը, Ս. Կարաբեկյան, գիտխորհրդի քարտուղար Հ. 

Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ԵՊՀ 100 ամյակին միջացոռումների շրջանակում ֆակուլտետի 

կողմից  առաջարկել 1) կազմակերպել և անցկացնել միջազգային 

արևելագիտական գիտաժողով և 2) հրատարակաել 

«Արևելագիտության հարցեր» պարբերականի հատուկ համարը 

նվիրվաած ԵՊՀ 100 ամյակին:  



 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Թյուրքագիտության ամբիոնի բակալավրիատի չորորդ կուրսի ուսանող 

Արեն Արմենի Պետունցի թեկնածությունը «Նիկողայոս Մառի» անվան 

կրթաթոշակին ներկայացնելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

դեկանի տեղակալներ Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ 

Ա. Սաֆարյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը‚ 

իրանագաիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. Ոսկանյանը, 

Ս. Կարաբեկյան, գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ներկայացնել թյուրքագիտության ամբիոնի բակալավրիատի չորորդ 

կուրսի ուսանող Արեն Արմենի Պետունցի թեկնածությունը «Նիկողայոս 

Մառի» անվան կրթաթոշակին։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբիգատության ամբիոնի պրոֆեսոր‚ 

բ.գ.թ. Դավիթ Հովհաննիսյանին Է.00.02 «Համաշխարհային 

պատմություն» մասնագիտությամբ թեկնածուական 

ատենախոսություն ղեկավարելու թույլատվություն ստանալու համար 

ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, դեկանի 

տեղակալներ Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. 

Սաֆարյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը‚ 

իրանագաիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. 

Ոսկանյանը, գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   Միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին թույլատրել արևելագիտության ֆակուլտետի 

արաբիգատության ամբիոնի պրոֆեսոր‚ բ.գ.թ. Դավիթ 

Հովհաննիսյանին ղեկավարել թեկնածուական ատենախոսություն 

Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտությամբ: 

 

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

պ.գ.թ. Ա. Ստամբոլցյանին Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն» 

մասնագիտությամբ ղեկավարելու թույլատվություն ստանալու 

համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, դեկանի 

տեղակալներ Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. 

Սաֆարյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը‚ 

իրանագաիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. 

Ոսկանյանը, գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   Միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին թույլատրել արևելագիտության ֆակուլտետի 

իրանագիտության ամբիոնի դոցենտ‚ պ.գ.թ. Ա. Ստամբոլցյանին 

ղեկավարել թեկնածուական ատենախոսություն Է.00.02 

«Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտությամբ: 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Գ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                  Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

Իսկականի հետ ճիշտ է` 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                        Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  


