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² ð Ò ² Ü ² ¶ ð à ô Â Ú à ô Ü   ÃÇí 7(16/17) 

è³¹ÇáýÇ½ÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ ËáñÑñ¹Ç   31.05.2017Ã.Ï³Û³ó³Í ÝÇëïÇ 

 

 

ÊáñÑñ¹Ç  ÝÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ  ¿ÇÝ  Ýñ³ 34 ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó  24-Á : 

  úñ³Ï³ñ·` 

1. ÎÇë³Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ ýÇ½ÇÏ³ÛÇ ¨ ÙÇÏñá¿É»ÏïñáÝÇÏ³ÛÇ, ²ÉÇù³ÛÇÝ åñáó»ëÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ 

ýÇ½ÇÏ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ í³ñÇãÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2016/2017 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ 

³ÙµÇáÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í áëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: 

¼»Ï.` ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ í³ñÇãÝ»ñ 
 

 

2. ²éÏ³ áõëáõóÙ³Ùµ ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2016/17áõë. ï³ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¨ ³ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛáõÙ áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ³ñóÁ: 

 
3. Տեղեկատվություն 2017/18 ուս տարվա ֆակուլտետի ընդունելության տեղերի վերաբերյալ։ 

¼»Ï.` դեկան Խ․Ներկարարյան  

 

4. Ø³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇÝ ³ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛáõÙ  áõëáõÙÁ  ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ »ñ³ßË³íáñ»Éáõ Ñ³ñóÁ: 

 

5. ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñó»ñ: 

 

 
 

 

úñ³Ï³ñ·Ç 1-ÇÝ Ñ³ñóÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ. 

Èë»óÇÝ- ²ÉÇù³ÛÇÝ åñáó»ëÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ýÇ½ÇÏ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã ý.Ù.·.թ.  

¶.´. ²É³í»ñ¹Û³ÝÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ 2016/2017 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ ³ÙµÇáÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í 

áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ²ÙµÇáÝÇ í³ÇñãÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÙµÇáÝáõÙ Ù»Ï ï³ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 

Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Áëï áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñÇ: ÎÇë³Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ 

ýÇ½ÇÏ³ÛÇ ¨ ÙÇÏñá¿É»ÏïñáÝÇÏ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã, ÐÐ ¶²² ³Ï³¹»ÙÇÏáë ì.Ø.Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ 

հաշվետվությունը խորհրդի որոշմամբ հետաձգվեց հաջորդ գիտական խորհրդի նիստ։ 

àñáß»óÇÝ.- Ð³í³ÝáõÃÛáõÝ ï³É ²ÉÇù³ÛÇÝ åñáó»ëÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ýÇ½ÇÏ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã` 

¶.Բ.Ալավերդյանի  Ñ³ßí»ïíáõÃÛանը ¨ 2016/2017 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ ³ÙµÇáÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í 

áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»É µ³í³ñ³ñ: 
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úñ³Ï³ñ·Ç 2-ñ¹ Ñ³ñóÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ. 

Èë»óÇÝ-  Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնի ասպիրանտ Տիգրան Զալինյանի 

(գիտ. ղեկ. Ս.Վ. Մելքոնյան) հաշվետվությունը ասպիրանտական երկրորդ տարում կատարած 

աշխատանքների վերաբերյալ և ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար ատեստավորման 

հարցը։ 

²ñï³Ñ³Ûïí»óÇÝ-  Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր Ֆ.Վ. 

Գասպարյանը հայտնեց, որ ասպիրանտը կատարել է երկրորդ տարում պլանավորված 

աշխատանքները։ Ունի անհրաժեշտ կրեդիտներ։ Առաջարկվեց ասպիրանտին ատեստավորել։ 

àñáß»óÇÝ-  Ասպիրանտ Տիգրան Զալինյանի ասպիրանտական երկրորդ տարվա աշխատանքները համարել 

բավարար և նրան ատեստավորել ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար։ 

 

Èë»óÇÝ- Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտ Արամ Ավետիսյանի (գիտ. ղեկ. Վ. Շ. Մելիքյան) 

հաշվետվությունը ասպիրանտական երկրորդ տարում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ և 

ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար ատեստավորման հարցը։ 

²ñï³Ñ³Ûïí»óÇÝ- Ընթերցվեց ասպիրանտի գիտական ղեկավար, պրոֆեսոր Վ.Շ. Մելիքյանի կարծիքը ըստ 

որի ասպիրանտը կատարել է երկրորդ տարում պլանավորած աշխատանքները։ Մասնակցել է 

կրեդիտային համակարգով նախատեսված դասընթացներին, և ստացել է անհրաժեշտ կրեդիտներ։  

Առաջարկվեց ասպիրանտին ատեստավորել։    

àñáß»óÇÝ-  Ասպիրանտ Ա. Ավետիսյանի ասպիրանտական երկրորդ տարվա աշխատանքները համարել 

բավարար և նրան ատեստավորել ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար։    

 

Èë»óÇÝ- Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ասպիրանտ Բաղմանյան Վարդանի (գիտ. 

ղեկ. ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ Յու. Լ. Վարդանյան) հաշվետվությունը ասպիրանտական երկրորդ տարում 

կատարած աշխատանքների վերաբերյալ և ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար 

ատեստավորման հարցը։ 

²ñï³Ñ³Ûïí»óÇÝ-  Ասպիրանտի գիտական ղեկավար ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Յու. Լ. Վարդանյանը 

հայտնեց որ ասպիրանտը կատարել է երկրորդ տարում պլանավորած աշխատանքները։ Ունի 

անհրաժեշտ կրեդիտներ։ Առաջարկվեց ասպիրանտին ատեստավորել։ 

àñáß»óÇÝ-  Ասպիրանտ Վ. Բաղմանյանի ասպիրանտական երկրորդ տարվա աշխատանքները համարել 

բավարար և նրան ատեստավորել ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար։ 

 

Èë»óÇÝ- Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտ Տիգրան Հախվերդյանի (գիտ. ղեկ. Վ. Շ. Մելիքյան) 

հաշվետվությունը ասպիրանտական երկրորդ տարում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ և 

ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար ատեստավորման հարցը։ 
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²ñï³Ñ³Ûïí»óÇÝ - Ընթերցվեց ասպիրանտի գիտական ղեկավար, պրոֆեսոր Վ.Շ. Մելիքյանի կարծիքը ըստ 

որի ասպիրանտը կատարել է երկրորդ տարում պլանավորած աշխատանքները։ Մասնակցել է 

կրեդիտային համակարգով նախատեսված դասընթացներին, և ստացել է անհրաժեշտ կրեդիտներ։  

Առաջարկվեց ասպիրանտին ատեստավորել։    

àñáß»óÇÝ-  Ասպիրանտ Տ. Հախվերդյանի ասպիրանտական երկրորդ տարվա աշխատանքները համարել 

բավարար և նրան ատեստավորել ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար։    

 

Èë»óÇÝ- Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնի ասպիրանտ Գևորգ Շահխաթունիի 

(գիտ. ղեկ. Վ.Մ. Հարությունյան) հաշվետվությունը ասպիրանտական առաջին տարում կատարած 

աշխատանքների վերաբերյալ և ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար ատեստավորման 

հարցը։ 

²ñï³Ñ³Ûïí»óÇÝ- Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր Ֆ.Վ. 

Գասպարյանը հայտնեց, որ ասպիրանտը կատարել է առաջին տարում պլանավորված 

աշխատանքները։ Ունի անհրաժեշտ կրեդիտներ։ Առաջարկվեց ասպիրանտին ատեստավորել։ 

àñáß»óÇÝ-  Ասպիրանտ Գ. Շահխաթունիի ասպիրանտական առաջին տարվա աշխատանքները համարել 

բավարար և նրան ատեստավորել ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար։ 

 

Èë»óÇÝ-  ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի ասպիրանտ Թորգոմ Եզեկյանի (·Çï. Õ»Ï.` 

Խ.Վ. Ներկարարյան) հաշվետվությունը ասպիրանտական առաջին տարում կատարած 

աշխատանքների վերաբերյալ և ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար ատեստավորման 

հարցը։  

²ñï³Ñ³Ûïí»óÇÝ- Ասպիրանտի գիտական ղեկավար, ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության 

ամբիոնի պրոֆեսոր Խ․Վ․Ներկարարյանը հայտնեց, որ ասպիրանտը կատարել է առաջին տարում 

պլանավորած աշխատանքները։ Ունի անհրաժեշտ կրեդիտներ։ Առաջարկվեց ասպիրանտին 

ատեստավորել։    

àñáß»óÇÝ-  Ասպիրանտ Թ. Եզեկյանի ասպիրանտական առաջին տարվա աշխատանքները համարել 

բավարար և նրան ատեստավորել ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար։    

 

Èë»óÇÝ-  Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտ Անդրանիկ Հայրապետյանի (գիտ. ղեկ. Վ. Շ. Մելիքյան) 

հաշվետվությունը ասպիրանտական առաջին տարում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ և 

ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար ատեստավորման հարցը։ 

²ñï³Ñ³Ûïí»óÇÝ- Ընթերցվեց ասպիրանտի գիտական ղեկավար, պրոֆեսոր Վ.Շ. Մելիքյանի կարծիքը ըստ 

որի ասպիրանտը կատարել է առաջին տարում պլանավորած աշխատանքները։ Մասնակցել է 
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կրեդիտային համակարգով նախատեսված դասընթացներին, և ստացել է անհրաժեշտ կրեդիտներ։  

Առաջարկվեց ասպիրանտին ատեստավորել։    

àñáß»óÇÝ-  Ասպիրանտ Ա. Հայրապետյանի ասպիրանտական առաջին տարվա աշխատանքները համարել 

բավարար և նրան ատեստավորել ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար։    

 

Èë»óÇÝ-  Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտ Լևոն Մսրյանի (գիտ. ղեկ. Վ. Շ. Մելիքյան) 

հաշվետվությունը ասպիրանտական առաջին տարում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ և 

ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար ատեստավորման հարցը։ 

²ñï³Ñ³Ûïí»óÇÝ- Ընթերցվեց ասպիրանտի գիտական ղեկավար, պրոֆեսոր Վ.Շ. Մելիքյանի կարծիքը ըստ 

որի ասպիրանտը կատարել է առաջին տարում պլանավորած աշխատանքները։ Մասնակցել է 

կրեդիտային համակարգով նախատեսված դասընթացներին, և ստացել է անհրաժեշտ կրեդիտներ։  

Առաջարկվեց ասպիրանտին ատեստավորել։    

àñáß»óÇÝ-  Ասպիրանտ Լ. Մսրյանի ասպիրանտական առաջին տարվա աշխատանքները համարել բավարար 

և նրան ատեստավորել ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար։   

 

Èë»óÇÝ- Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտ Արա Մկրտչյանի (գիտ. ղեկ. Վ. Շ. Մելիքյան) 

հաշվետվությունը ասպիրանտական առաջին տարում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ և 

ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար ատեստավորման հարցը։ 

²ñï³Ñ³Ûïí»óÇÝ- Ընթերցվեց ասպիրանտի գիտական ղեկավար, պրոֆեսոր Վ.Շ. Մելիքյանի կարծիքը ըստ 

որի ասպիրանտը կատարել է առաջին տարում պլանավորած աշխատանքները։ Մասնակցել է 

կրեդիտային համակարգով նախատեսված դասընթացներին, և ստացել է անհրաժեշտ կրեդիտներ։  

Առաջարկվեց ասպիրանտին ատեստավորել։    

àñáß»óÇÝ-  Ասպիրանտ Ա.Մկրտչյանի ասպիրանտական առաջին տարվա աշխատանքները համարել 

բավարար և նրան ատեստավորել ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար։   

 

 

úñ³Ï³ñ·Ç 3-ñ¹ Ñ³ñóÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ. 

Èë»óÇÝ- Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան պրոֆ. Խ. Վ. Ներկարարյանի հաղորդումը ֆակուլտետում 

ընդունելության տեղերի վերաբերյալ։  

²ñï³ï³Ûïí»óÇÝ.- Ֆակուլտետի դեկան, պրոֆ. Խ. Վ. Ներկարարյանը նշեց, որ 2017/2018 ուսումնական 

տարում ֆակուլտետին հատկացվել է 40 մրցութային տեղ, որոնցից 20-ը ռադիոֆիզիկա, 6-ը՝ 

կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա,  4-ը՝ հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների 

մշակում մասնագիտությունների գծով, իսկ 10-ը՝ պաշտպանության նախարարության կողմից։  

àñáß»óÇÝ.-  Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն։ 
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úñ³Ï³ñ·Ç 4-ñ¹ Ñ³ñóÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ. 

Èë»óÇÝ-  Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան պրոֆ. Խ. Վ. Ներկարարյանի հաղորդումը ֆակուլտետում 

ասպիրանտական տեղերի վերաբերյալ։ 

²ñï³ï³Ûïí»óÇÝ.- Ֆակուլտետի դեկան, պրոֆ. Խ. Վ. Ներկարարյանը նշեց, որ այս ուսումնական տարի 

ֆակուլտետին հատկացվել է մեկ ստացիոնար ասպիրանտական տեղ՝ գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների 

նախագծման մասնագիտության գծով։ 

àñáß»óÇÝ.- Ð³Õáñ¹áõÙÝ ÁÝ¹áõÝ»É Ç ·ÇïáõÃÛáõÝ: 

 

 

úñ³Ï³ñ·Á ëå³éí³Í ¿: 

 

 

ÊáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ, åñáý»ëáñ                                             Խ.Վ.Ներկարարյան 

 

 

 

 

¶Çï.ù³ñïáõÕ³ñ                                                                  ì.è. Â³¹¨áëÛ³Ý 


