
Արձանագրություն №8/2017-2018 

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի` 2018թ. հունիսի 28-ին տեղի 

ունեցած թիվ 8 նիստի 

 

 

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 72-ը 

(յոթանասուներկու)։  

Նիստը նախագահում էր ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը։ 

 

Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, բացելով գիտական խորհրդի նիստը, հայտարարեց քվեակազմի 

առկայության մասին և քվեարկության դրեց նիստի օրակարգը.    

  

11..  ՊՊրրոոֆֆեեսսոորրիի,,  դդոոցցեեննտտիի  գգիիտտաակկաանն  կկոոչչոոււմմննեերրիի  շշննոորրհհոոււմմ  ((զզեեկկ..՝՝  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  

մմրրցցոոււթթաայյիինն  հհաաննձձննաաժժոողղոովվննեերրիի  ննաախխաագգաահհննեերր  ՆՆ..  ՆՆ..  ՄՄաարրտտիիրրոոսսյյաանն,,  ԽԽ..  ՎՎ..  ՆՆեերրկկաարրաարրյյաանն))::  

22..  ԱԱմմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչիի,,  պպրրոոֆֆեեսսոորրաադդաասսաախխոոսսաակկաանն  հհաամմաակկաազզմմիի  պպաաշշտտոոննննեերրիի  ըըննտտրրոոււթթյյաանն  

վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտաայյիինն  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդննեերրիի  ըըննդդոոււննաածծ  ոորրոոշշոոււմմննեերրիի  

հհաասստտաատտոոււմմ  ((զզեեկկ..՝՝  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  մմրրցցոոււթթաայյիինն  հհաաննձձննաաժժոողղոովվննեերրիի  ննաախխաագգաահհննեերր  ՆՆ..  

ՆՆ..  ՄՄաարրտտիիրրոոսսյյաանն,,  ԽԽ..  ՎՎ..  ՆՆեերրկկաարրաարրյյաանն))::  

33..  ԴԴեեկկաաննիի  ըըննտտրրոոււթթյյաանն  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտաայյիինն  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդննեերրիի  ըըննդդոոււննաածծ  

ոորրոոշշոոււմմննեերրիի  հհաասստտաատտոոււմմ  ((զզեեկկ..՝՝  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  մմրրցցոոււթթաայյիինն  հհաաննձձննաաժժոողղոովվննեերրիի  

ննաախխաագգաահհննեերր  ՆՆ..  ՆՆ..  ՄՄաարրտտիիրրոոսսյյաանն,,  ԽԽ..  ՎՎ..  ՆՆեերրկկաարրաարրյյաանն))::  

44..  ՄՄաագգիիսստտրրաատտոոււրրաայյիի  կկրրթթաակկաանն  ծծրրաագգրրեերրիի  հհաասստտաատտոոււմմ  ((զզեեկկ..՝՝  ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  ոորրաակկիի  

աապպաահհոովվմմաանն  մմշշտտաակկաանն  հհաաննձձննաաժժոողղոովվիի  ննաախխաագգաահհ  ԷԷ..  ՍՍ..  ԳԳևևոորրգգյյաանն))::  

55..  ԵՊՀ աշխատողներին աշխատանքի որոշ տեսակների կատարման համար վճարվող 

լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին (զեկ.՝ պրոռեկտոր Գ. Գ. Գևորգյան):  

66..  ՀՀաաղղոորրդդոոււմմ  22001188--22001199  ոոււսստտաարրվվաա  ԵԵՊՊՀՀ  աառռկկաա  ոոււսսոոււցցմմաանն  հհաամմաակկաարրգգիի  ըըննդդոոււննեելլոոււթթյյաանն  

մմաասսիինն  (զեկ.՝ պրոռեկտոր Ա. Կ. Գրիգորյան)  

77..  «ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն» կառուցվածքային 

ստորաբաժանումը լուծարելու և «ԵՊՀ հանրային կապերի ծառայություն» կառուցվածքային 

ստորաբաժանում ստեղծելու վերաբերյալ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդին առաջարկ 

ներկայացնելու մասին (զեկ.՝ հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության 

վարչության պետ Գ. Գ. Էմին-Տերյան):   

88..  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր  

88..11..  ՌՌաադդիիոոֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտըը  ևև  ԳԳԲԲՀՀ  ռռաադդիիոոֆֆիիզզիիկկաայյիի  ևև  հհեեռռաահհաաղղոորրդդաակկցցոոււթթյյաանն  

աամմբբիիոոննըը  աաննվվաաննաափփոոխխեելլոոււ,,  աալլիիքքաայյիինն  պպրրոոցցեեսսննեերրիի  տտեեսսոոււթթյյաանն  ևև  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  ոոււ  

բբաարրձձրրաագգոոււյյնն  մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  աամմբբիիոոննննեերրըը  վվեերրաակկաազզմմաակկեերրպպեելլոոււ  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ԵՊՀ 

հոգաբարձուների խորհրդին առաջարկ ներկայացնելու մասին::  

88..22..  «Ռեգիոնալ երկրաբանության, պետրոլոգիայի և օգտակար հանածոների» և «Օգտակար 

հանածոների որոնման և հետախուզման» ամբիոնների միավորման եղանակով 

«Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների» ամբիոնի վերակազմակերպելու 

վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդին առաջարկ ներկայացնելու մասին::   

88..33..  ««ՔՔաաղղաաքքաակկաաննոոււթթյյաանն  վվեերրլլոոււծծոոււթթյյաանն  ԵԵՊՊՀՀ  կկեեննտտրրոոնն»»  հհեետտաազզոոտտաակկաանն  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  

սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմ  սստտեեղղծծեելլոոււ  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդին առաջարկ 

ներկայացնելու մասին::  

88..44..  ԴԴիիվվաաննաագգիիտտաակկաանն  ծծաառռաայյոոււթթյյաանն  ևև  մմաասսննաագգիիտտաակկաանն  հհաաղղոորրդդաակկցցմմաանն  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտ  

ԱԱննաահհիիտտ  ԱԱբբրրաահհաամմյյաաննիի  ևև  աասսիիսստտեեննտտ  ԱԱրրմմեեննոոււհհիի  ՄՄաարրտտիիրրոոսսյյաաննիի  ««EEnngglliisshh  ffoorr  ffuuttuurree  

ddiipplloommaattss»»  վվեերրննաագգրրոովվ  աաշշխխաատտաաննքքըը  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  աայյնն  ոորրպպեեսս  

բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  հհաասստտաատտեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ՀՀՀՀ  ԿԿԳԳ  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաաննըը  մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  

մմաասսիինն::  



88..55..  ՄՄիիջջոոււկկաայյիինն  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ԱԱննաահհիիտտ  ԲԲաալլաաբբեեկկյյաաննիի  ««ՄՄիիջջոոււկկաայյիինն  

փփոոխխաազզդդեեցցոոււթթյյոոււննննեերր»»  վվեերրննաագգրրոովվ  աաշշխխաատտաաննքքըը  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  

աայյնն  ոորրպպեեսս  բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  հհաասստտաատտեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ՀՀՀՀ  ԿԿԳԳ  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաաննըը  

մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  մմաասսիինն::  

88..66..  ԻԻրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  մմեեկկաաննգգաամմյյաա  աաննվվաաննաակկաանն  կկրրթթաաթթոոշշաակկ  սսաահհմմաաննեելլոոււ  

մմաասսիինն::  

  

  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  

մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը։։ 

 

Լսեցին. –  

1. ՊՊրրոոֆֆեեսսոորրիի,,  դդոոցցեեննտտիի  գգիիտտաակկաանն  կկոոչչոոււմմննեերրիի  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն,, 

2. ԱԱմմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչիի,,  պպրրոոֆֆեեսսոորրաադդաասսաախխոոսսաակկաանն  հհաամմաակկաազզմմիի  պպաաշշտտոոննննեերրիի  ըըննտտրրոոււթթյյաանն  

վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտաայյիինն  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդննեերրիի  ըըննդդոոււննաածծ  ոորրոոշշոոււմմննեերրըը  

հհաասստտաատտեելլոոււ  մմաասսիինն,, 

3. ԴԴեեկկաաննիի  ըըննտտրրոոււթթյյաանն  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտաայյիինն  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդննեերրիի  ըըննդդոոււննաածծ  

ոորրոոշշոոււմմննեերրըը  հհաասստտաատտեելլոոււ  մմաասսիինն:: 

ԳԳիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  մմրրցցոոււթթաայյիինն  հհաաննձձննաաժժոողղոովվննեերրիի  ննաախխաագգաահհննեերր  ՆՆ..  ՄՄաարրտտիիրրոոսսյյաաննըը  ևև  ԽԽ..  

ՆՆեերրկկաարրաարրյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցցիինն  պպրրոոֆֆեեսսոորրիի  ևև  դդոոցցեեննտտիի  գգիիտտաակկաանն  կկոոչչոոււմմննեերր  հհաայյցցոողղ,,  

աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչիի,,  պպրրոոֆֆեեսսոորրաադդաասսաախխոոսսաակկաանն  կկաազզմմիի  ևև  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաաննիի  պպաաշշտտոոննիի  

հհաավվաակկննոողղ  աաշշխխաատտաակկիիցցննեերրիի  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  հհաամմաառռոոտտ  տտվվյյաալլննեերր::    

  

ՊՊրրոոֆֆեեսսոորրիի  կկոոչչմմաանն  հհաավվաակկննոոււմմ  էէիինն..  

Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ 

ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ 

ՊԱՇՏՈՆԸ 

1.  Բաբաջանյան Արսեն Ժորայի ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության 

ամբիոնի դոցենտ 

2.  Ավետիսյան Կարեն Լարիկի Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ 

  

ԴԴոոեեննտտիի  կկոոչչմմաանն  հհաավվաակկննոոււմմ  էէիինն..  

Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ 

ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ 

ՊԱՇՏՈՆԸ 

1.  Սարգսյան Լիանա Սամվելի Հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ 

2.  Քամալյան Արևիկ Սերգեյի Հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ 

3.  Մովսիսյան Անաիդա Ժորայի Հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ 

4.  Մալխասյան Միքայել Արմենի Հայոց պատմության ամբիոնի ասիստենտ 

5.  Նազարյան Հայկ Զավենի Միջազգային հարաբերությունների և 

դիվանագիտության ամբիոնի ասիստենտ 

6.  Մարգարյան Ելիզավետա 

Գրիշայի 

Անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս 

7.  Մկրտումյան Գայանե Սերգեյի Արաբագիտության ամբիոնի ասիստենտ 

8.  Պապով Գեորգի Յուրիի Կենդանաբանության ամբիոնի ասիստենտ 

9.  Ղազարյան Աստղիկ Սամվելի Կենդանաբանության ամբիոնի ասիստենտ 

 

  

ԱԱմմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչիի  պպաաշշտտոոննիի  հհաավվաակկննոոււմմ  էէիինն..  

Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ 

ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ 

ՊԱՇՏՈՆԸ 

1.  Հակոբյան Լևոն Գեորգիի Ռուս գրականության ամբիոնի վարիչ 



2.  Այվազյան Վարդան Նորիկի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ 

3.  Զաքարյան Սեյրան Արտուշայի Փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի վարիչ 

4.  Ավանեսյան Հրանտ Միքայելի Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ 

5.  Օհանյան Վիկտոր Կարոյի Հավանականությունների տեսության և 

մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոնի 

վարիչ 

6.  Դիլբանդյան Սամվել Աղվանի Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի 

ամբիոնի վարիչ 

7.  Վարդևանյան Պողոս 

Հովհաննեսի 

Կենսաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ 

8.  Ավետիսյան Վահրամ Դավիթի Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ 

9.  Հարությունյան Նազիկ 

Կարապետի 

Մանկավարժության ամբիոնի վարիչ 

10.  Հովհաննիսյան Վահե Վաղինակի Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի 

վարիչ  

11.  Ավետիսյան Հայկ Գրիգորի Հնագիտության և ազգագրության ամբիոնի վարիչ 

12.  Խոջումյան Բելլա Սուրենի Ռուսաց լեզվի /բնագիտական ֆակուլտետների/ 

ամբիոնի վարիչ 

13.  Ղազարյան Ռուզան Ռաֆայելի Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի 

ամբիոնի վարիչ 

14.  Վերմիշյան  Հարություն Ռաֆիկի Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոնի 

վարիչ 

15.  Պարոնյան Շուշանիկ 

Հարությունի 

Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի 

ամբիոնի վարիչ 

16.  Պետրոսյան Վարդան Զորիկի Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ 

17.  Բաղդասարյան Հասմիկ Գրիգորի Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ 

18.  Նանագյուլյան Սիրանուշ 

Գերասիմի 

Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնի 

վարիչ 

19.  Գաբրիելյան Յուրիկ Միշայի Գերմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ 

20.  Սարգսյան Սամվել Վլադիմիրի Մեխանիկայի ամբիոնի վարիչ 

21.  Խաչատրյան Արտակ 

Կարապետի 

Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ 

22.  Աթաբեկյան Վարուժան 

Սերյոժայի 

Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ 

23.  Երզնկյան Ելենա Լևոնի Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի վարիչ 

24.  Պետրոսյան Դավիթ Վլադիմիրի Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի վարիչ 

25.  Հովսեփյան Մուշեղ Մայիսի Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների 

ամբիոնի վարիչ 

26.  Վաղարշյան Արթուր Գրիշայի Պետության և իրավունքի տեսության ու 

պատմության ամբիոնի վարիչ 

27.  Ավետիսյան Յուրիկ Սրապիոնի Հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ 

28.  Խաչատրյան Նարինե Գագիկի Անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ 

29.  Ենգոյան Աշոտ Փայլակի Քաղաքական գիտության պատմության և 

տեսության ամբիոնի վարիչ 

30.  Մարտիրյան Արմեն Իգնատիոսի Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի 

վարիչ 

31.  Պետրոսյան Վահրամ Սամվելի Միջազգային հարաբերությունների և 

դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ  

  



ՊՊրրոոֆֆեեսսոորրիի  պպաաշշտտոոննիի  հհաավվաակկննոոււմմ  էէիինն..  

Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ 

ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ 

ՊԱՇՏՈՆԸ 

1.  Վարդանյան Վահրամ Պանդուխտի Երկրաֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր 

2.  Գրձելյան Ռուզան Ռուբենի Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և 

հաղորդակցման տեսության ամբիոնի պրոֆեսոր 

3.  Հարությունյան Վերոնիկա 

Նիկիտայի 

Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և 

հաղորդակցման տեսության ամբիոնի պրոֆեսոր 

4.  Խաչիկյան  Հարություն Մարտինի Քրեական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր 

5.  Ենգիբարյան Վահե Գուրգենի Քրեկան դատավարության և կրիմինալիստիկայի 

ամբիոնի պրոֆեսոր 

6.  Զասլավսկայա  Մարիա Իգորի Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր 

7.  Սարիբեկյան Ամալյա Սարիբեկի Կառավարման և գործարարության ամբիոնի 

պրոֆեսոր 

8.  Դավոյան Սամսոն Աշոտի Տնտեսագիտության և միջազգային  տնտեսական 

հարաբերությունների ամբիոնի պրոֆեսոր 

9.  Հայկյանց Արմեն Մերուժանի Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր 

  

ՖՖաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաաննիի  պպաաշշտտոոննիի  հհաավվաակկննոոււմմ  էէիինն..  

Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ 

ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ 

ՊԱՇՏՈՆԸ 

2.  Ավագյան Արծրուն Աբգարի Հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան 

1.  Դումանյան Վահրամ Ժորայի Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի 

ֆակուլտետի դեկան 

2.  Մկրտիչյան Արթուր Երվանդի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան 

3.  Սարգսյան Հայկ Լևոնի Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի 

դեկան 

  

ԿԿաազզմմվվեեցց  հհաաշշվվիիչչ  հհաաննձձննաաժժոողղոովվ՝՝  հհեետտևևյյաալլ  կկաազզմմոովվ..  

11..  ՌՌոոլլաաննդդ  ԱԱվվաագգյյաանն,,  

22..  ԻԻշշխխաանն  ՎՎաարրդդաաննյյաանն,,  

33..  ՊՊաարրոոււյյրր  ՎՎաարրդդեերրեեսսյյաանն,,  

44..  ԱԱմմաալլյյաա  ՍՍոողղոոմմոոննյյաանն,,  

55..  ՄՄիիշշաա  ՍՍաարրգգսսյյաանն::    

Տեղի ունեցավ փակ, գաղտնի քվեարկություն: Քվեարկությանը մասնակցեցին 71 հոգի: 

Արդյունքները հրապարակվեցին հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Ռ. Ավագյանի կողմից: 

 

Պրոֆեսորի կոչում շնորհելու համար անցկացված քվեարկության արդյունքներն էին. 

Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ 

ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ 

Կողմ Դեմ Անվավեր 

1.  Բաբաջանյան Արսեն Ժորայի 67 1 3 

2.  Ավետիսյան Կարեն Լարիկի 67 1 3 

 

Դոցենտի կոչում շնորհելու համար անցկացված քվեարկության արդյունքներն էին. 

 

Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ Կողմ Դեմ Անվավեր 

1.  Սարգսյան Լիանա Սամվելի 70 1 0 



2.  Քամալյան Արևիկ Սերգեյի 69 2 0 

3.  Մովսիսյան Անաիդա Ժորայի 69 2 0 

4.  Մալխասյան Միքայել Արմենի 70 1 0 

5.  Նազարյան Հայկ Զավենի 70 1 0 

6.  Մարգարյան Ելիզավետա Գրիշայի 70 1 0 

7.  Մկրտումյան Գայանե Սերգեյի 70 1 0 

8.  Պապով Գեորգի Յուրիի 70 1 0 

9.  Ղազարյան Աստղիկ Սամվելի 70 1 0 

 

 

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի համար անցկացված քվեարկության արդյունքներն էին. 

 

Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ Կողմ Դեմ Անվավեր 

1.  Հակոբյան Լևոն Գեորգիի 71 0 0 

2.  Այվազյան Վարդան Նորիկի 68 3 0 

3.  Զաքարյան Սեյրան Արտուշայի 70 1 0 

4.  Ավանեսյան Հրանտ Միքայելի 69 2 0 

5.  Օհանյան Վիկտոր Կարոյի 70 1 0 

6.  Դիլբանդյան Սամվել Աղվանի 69 2 0 

7.  Վարդևանյան Պողոս Հովհաննեսի 70 1 0 

8.  Ավետիսյան Վահրամ Դավիթի 68 3 0 

9.  Հարությունյան Նազիկ Կարապետի 67 4 0 

10.  Հովհաննիսյան Վահե Վաղինակի 70 1 0 

11.  Ավետիսյան Հայկ Գրիգորի 70 1 0 

12.  Խոջումյան Բելլա Սուրենի 69 2 0 

13.  Ղազարյան Ռուզան Ռաֆայելի 70 1 0 

14.  Վերմիշյան  Հարություն Ռաֆիկի 71 0 0 

15.  Պարոնյան Շուշանիկ Հարությունի 69 2 0 

16.  Պետրոսյան Վարդան Զորիկի 69 2 0 

17.  Բաղդասարյան Հասմիկ Գրիգորի 70 1 0 

18.  Նանագյուլյան Սիրանուշ Գերասիմի 68 3 0 



19.  Գաբրիելյան Յուրիկ Միշայի 67 4 0 

20.  Սարգսյան Սամվել Վլադիմիրի 68 3 0 

21.  Խաչատրյան Արտակ Կարապետի 71 0 0 

22.  Աթաբեկյան Վարուժան Սերյոժայի 70 1 0 

23.  Երզնկյան Ելենա Լևոնի 69 2 0 

24.  Պետրոսյան Դավիթ Վլադիմիրի 69 2 0 

25.  Հովսեփյան Մուշեղ Մայիսի 69 2 0 

26.  Վաղարշյան Արթուր Գրիշայի 69 2 0 

27.  Ավետիսյան Յուրիկ Սրապիոնի 69 2 0 

28.  Խաչատրյան Նարինե Գագիկի 69 2 0 

29.  Ենգոյան Աշոտ Փայլակի 70 1 0 

30.  Մարտիրյան Արմեն Իգնատիոսի 70 1 0 

31.  Պետրոսյան Վահրամ Սամվելի 69 2 0 

 

 

Պրոֆեսորի պաշտոնի համար անցկացված քվեարկության արդյունքներն էին. 

 

Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ Կողմ Դեմ Անվավեր 

1.  Վարդանյան Վահրամ Պանդուխտի 68 3 0 

2.  Գրձելյան Ռուզան Ռուբենի 70 1 0 

3.  Հարությունյան Վերոնիկա Նիկիտայի 70 1 0 

4.  Խաչիկյան  Հարություն Մարտինի 69 2 0 

5.  Ենգիբարյան Վահե Գուրգենի 70 1 0 

6.  Զասլավսկայա  Մարիա Իգորի 70 1 0 

7.  Սարիբեկյան Ամալյա Սարիբեկի 68 3 0 

8.  Դավոյան Սամսոն Աշոտի 65 6 0 

9.  Հայկյանց Արմեն Մերուժանի 67 4 0 

 

 

Դեկանի պաշտոնի համար անցկացված քվեարկության արդյունքներն էին. 

Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ 

ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ 

Կողմ Դեմ Անվավեր 

1.  Ավագյան Արծրուն Աբգարի 45 25 1 



2.  Դումանյան Վահրամ Ժորայի 60 11 0 

3.  Մկրտիչյան Արթուր Երվանդի 67 4 0 

4.  Սարգսյան Հայկ Լևոնի 53 17 1 

 

 

Որոշեցին. 

1. Դիմել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն որակավորման 

կոմիտե՝ պրոֆեսորի և դոցենտի կոչում շնորհելու վերաբերյալ ԵՊՀ գիտական 

խորհրդի որոշումը հաստատելու միջնորդությամբ: 

2. Հաստատել վերոնշյալ պրոֆեսորների և դոցենտների՝ ամբիոնի վարիչ ընտրվելու 

վերաբերյալ ԵՊՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումների գիտական խորհուրդների 

որոշումները և ընտրված ամբիոնի վարիչների հետ կնքել աշխատանքային 

պայմանագիր՝ 5 տարի ժամկետով: 

3. Հաստատել վերոնշյալ աշխատակիցների՝ պրոֆեսորի պաշտոնում ընտրվելու 

վերաբերյալ ԵՊՀ ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների որոշումները և ընտրված 

պրոֆեսորների հետ կնքել աշխատանքային պայմանագիր՝ համաձայն ընթացակարգի 

33-րդ կետի։ 

4. Հաստատել ԵՊՀ վերոնշյալ աշխատակիցների՝ ֆակուլտետի դեկան ընտրվելու 

վերաբերյալ ԵՊՀ ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների որոշումները և ընտրված 

դեկանների հետ կնքել աշխատանքային պայմանագիր՝ 5 տարի ժամկետով: 

 

 

3. Լսեցին. – ՄՄաագգիիսստտրրաատտոոււրրաայյիի  ննոորր  կկրրթթաակկաանն  ծծրրաագգրրեերրիի  հհաասստտաատտմմաանն  մմաասսիինն::  ԵԵՊՊՀՀ  

գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  ոորրաակկիի  աապպաահհոովվմմաանն  մմշշտտաակկաանն  հհաաննձձննաաժժոողղոովվիի  ննաախխաագգաահհ  ԷԷ..  ՍՍ..  

ԳԳևևոորրգգյյաաննըը  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  հհաասստտաատտմմաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  Երևանի պետական 

համալսարանի մագիստրոսի ներքոնշյալ կրթական ծրագրերը՝ նշելով, որ դրանք անցել 

են ԵՊՀ կրթական ծրագրերի հաստատման կարգով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ 

փուլերը. 

 Բանկային գործունեության կազմակերպում (տնտեսագիտության և 

կառավարման ֆակուլտետում), 

 Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (տնտեսագիտության և կառավարման 

ֆակուլտետում), 

 Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների վերլուծություն (մաթեմատիկայի 

և մեխանիկայի ֆակուլտետում) 

 Կիրառական մանրէաբանություն (կենսաբանության ֆակուլտետում): 

  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  հհաասստտաատտեելլ  մմաագգիիսստտրրաատտոոււրրաայյիի  վվեերրոոննշշյյաալլ  ծծրրաագգրրեերրըը::  

  

  

4. Լսեցին. - ԵՊՀ աշխատողներին աշխատանքի որոշ տեսակների կատարման համար 

վճարվող լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգը նոր խմբագրությամբ 

հաստատելու մասին: Պրոռեկտոր Գ. Գևորգյանը ընդհանուր գծերով ներկայացրեց կարգի 

դրույթները: Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանն առաջարկեց քվեարկությամբ հաստատել կարգը՝ նոր 

խմբագրությամբ: 

Որոշեցին. –  



1. Հաստատել «Երևանի պետական համալսարանի աշխատողներին աշխատանքի որոշ 

տեսակների կատարման համար վճարվող լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգը 

(նոր խմբագրությամբ)»՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2017թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 3/5 

որոշմամբ հաստատված «Երևանի պետական համալսարանի աշխատողներին աշխատանքի 

որոշ տեսակների համար վճարվող լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգը»:   

3. Սահմանել, որ սույն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթները տարածվում են 2017թ. 

սեպտեմբերի 1-ից հետո կատարված աշխատանքների վրա: 

  

55..  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ՀՀաաղղոորրդդոոււմմ  22001188--22001199  ոոււսստտաարրվվաա  ԵԵՊՊՀՀ  աառռկկաա  ոոււսսոոււցցմմաանն  հհաամմաակկաարրգգիի  

ըըննդդոոււննեելլոոււթթյյաանն  մմաասսիինն::  ՊՊրրոոռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  ԵԵՊՊՀՀ  բբաակկաալլաավվրրիիաատտիի  

ըըննդդոոււննեելլոոււթթյյաանն  դդիիմմոորրդդննեերրիի  թթիիվվնն  ըըսստտ  մմաասսննաագգիիտտոոււթթյյոոււննննեերրիի::  ԸԸննդդհհաաննոոււրր  աառռմմաամմբբ  

հհաամմաալլսսաարրաանն  եենն  դդիիմմեելլ  11551199  դդիիմմոորրդդ՝՝  5522  մմաասսննաագգիիտտոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհաամմաարր::  ԴԴիիմմոորրդդննեերրիի  

սսաակկաավվոոււթթյյոոււննըը  ԱԱ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը  բբաացցաատտրրեեցց  մմիիջջննաակկաարրգգ  դդպպրրոոցցոոււմմ  ժժաամմաաննաակկիինն  տտեեղղիի  

ոոււննեեցցաածծ  փփոոփփոոխխոոււթթյյաանն  հհեետտ,,  ոորրըը  հհաաննգգեեցցրրեելլ  էէրր  դդաասսաարրաաննննեերրիի  կկոոմմպպլլեեկկտտաավվոորրմմաանն  ևև  մմիի  

դդաասսաարրաաննոոււմմ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  թթվվիի  ննվվաազզմմաանն::  ԱԱ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  ննաաևև  

դդիիմմոորրդդննեերրիի  ըըննդդհհաաննոոււրր  թթիիվվըը  հհաաննրրաապպեետտոոււթթյյոոււննոոււմմ՝՝  ըըսստտ  բբոոււհհեերրիի::  ՀՀաամմաալլսսաարրաաննիի  

մմաասսննաաբբաաժժիինննն  ըըննդդհհաաննոոււրր  թթվվիի  մմեեջջ  կկաազզմմեելլ  էէ  11//33--ըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ԱԱ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննիի  հհաաղղոորրդդոոււմմնն  ըըննդդոոււննեելլ  իի  գգիիտտոոււթթյյոոււնն::    

  

  

  

66..  Լսեցին. - «ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն» 

կառուցվածքային ստորաբաժանումը լուծարելու և «ԵՊՀ հանրային կապերի 

ծառայություն» կառուցվածքային ստորաբաժանում ստեղծելու վերաբերյալ ԵՊՀ 

հոգաբարձուների խորհրդին առաջարկ ներկայացնելու մասին: Հասարակայնության հետ 

կապերի և լրատվության վարչության պետ Գ. Էմին-Տերյանը նշված փոփոխությունների 

անհրաժեշտությունը բացատրեց այն հանգամանքով, որ ներկայում վարչության 

գործառույթներն առավել ընդգրկուն են դարձել և որ վարչության անվանումը, 

կազմակերպական կարգավիճակը չեն կարող բավարարել գիտական խորհրդի՝ 2017թ. 

հուլիսի 6-ի նիստում ընդունված՝ Հանրային կապերի զարգացման հայեցակարգի 

պահանջները:  

Որոշեցին. –  

  ԱԱռռաաջջաարրկկեելլ  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  հհոոգգաաբբաարրձձոոււննեերրիի  խխոորրհհրրդդիինն՝՝  

լլոոււծծաարրեելլ  ((գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյոոււննըը  դդաադդաարրեեցցննեելլ))  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  

««ՀՀաասսաարրաակկաայյննոոււթթյյաանն  հհեետտ  կկաապպեերրիի  ևև  լլրրաատտվվոոււթթյյաանն  վվաարրչչոոււթթյյոոււնն»»  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  

սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմըը:  

  ԱԱռռաաջջաարրկկեելլ  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  հհոոգգաաբբաարրձձոոււննեերրիի  խխոորրհհրրդդիինն՝՝  

սստտեեղղծծեելլ  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  ««ՀՀաաննրրաայյիինն  կկաապպեերրիի  ծծաառռաայյոոււթթյյոոււնն»»  

կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմըը::   

  

  

ԸԸՆՆԹԹԱԱՑՑԻԻԿԿ  ՀՀԱԱՐՐՑՑԵԵՐՐ..  

11..  ԼԼսսեեցցիինն  --  ՌՌաադդիիոոֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտըը  ևև  ԳԳԲԲՀՀ  ռռաադդիիոոֆֆիիզզիիկկաայյիի  ևև  հհեեռռաահհաաղղոորրդդաակկցցոոււթթյյաանն  

աամմբբիիոոննըը  աաննվվաաննաափփոոխխեելլոոււ,,  աալլիիքքաայյիինն  պպրրոոցցեեսսննեերրիի  տտեեսսոոււթթյյաանն  ևև  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  ոոււ  բբաարրձձրրաագգոոււյյնն  

մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  աամմբբիիոոննննեերրըը  վվեերրաակկաազզմմաակկեերրպպեելլոոււ  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ԵՊՀ հոգաբարձուների 

խորհրդին առաջարկ ներկայացնելու մասին::  ՖՖաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԽԽ..  ՆՆեերրկկաարրաարրյյաաննըը  ննշշեեցց,,  

ոորր  հհաաշշվվիի  աառռննեելլոովվ  տտեեղղեեկկաատտվվաակկաանն  տտեեխխննոոլլոոգգիիաաննեերրիի  զզաարրգգաացցմմաանն  աառռաաջջննաահհեերրթթոոււթթյյոոււննըը  

հհաաննրրաապպեետտոոււթթյյոոււննոոււմմ,,  աաշշխխաարրհհիի  հհաամմաալլսսաարրաաննննեերրիի  դդրրաակկաանն  փփոորրձձըը  ևև  աայյդդ  ոոււղղղղոոււթթյյաամմբբ  



ռռաադդիիոոֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  իիրրաակկաաննաացցվվոողղ  դդաասսըըննթթաացցննեերրիի  ևև  գգիիտտաակկաանն  

հհեետտաազզոոտտոոււթթյյոոււննննեերրիի  ըըննդդհհաաննոոււրր  մմաասսննաաբբաաժժիիննըը,,  ֆֆաակկոոււլլտտեետտնն  աառռաաջջաարրկկոոււմմ  էէ  կկաատտաարրեելլ  

վվեերրոոննշշյյաալլ  աաննվվաաննաափփոոխխոոււթթյյոոււննննեերրնն  ոոււ  կկաազզմմաակկեերրպպաակկաանն  կկաարրգգաավվիիճճաակկննեերրիի  

փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերրըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––    

  ԱԱռռաաջջաարրկկեելլ  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  հհոոգգաաբբաարրձձոոււննեերրիի  խխոորրհհրրդդիինն՝՝  լլոոււծծաարրեելլ  

((գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյոոււննըը  դդաադդաարրեեցցննեելլ))  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  ռռաադդիիոոֆֆիիզզիիկկաայյիի  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  ««ԱԱլլիիքքաայյիինն  պպրրոոցցեեսսննեերրիի  տտեեսսոոււթթյյաանն  ևև  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  աամմբբիիոոնն»»  ևև  ««ԲԲաարրձձրրաագգոոււյյնն  

մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  աամմբբիիոոնն»»  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմննեերրըը:  

  ԱԱռռաաջջաարրկկեելլ  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  հհոոգգաաբբաարրձձոոււննեերրիի  խխոորրհհրրդդիինն՝՝    ԵԵրրևևաաննիի  

պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  ռռաադդիիոոֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  սստտեեղղծծեելլ  ««ԿԿիիրրաառռաակկաանն  

էէլլեեկկտտրրաադդիիննաամմիիկկաայյիի  ևև  մմոոդդեելլաավվոորրմմաանն  աամմբբիիոոնն»»  ևև  ««ՀՀեեռռաահհաաղղոորրդդաակկցցոոււթթյյաանն  ևև  

աազզդդաաննշշաաննննեերրիի  մմշշաակկմմաանն  աամմբբիիոոնն»»  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմննեերրըը::  

  «Երևանի պետական համալսարանի գերբարձր հաճախությունների ռադիոֆիզիկայի 

ամբիոն» կառուցվածքային ստորաբաժանումը վերանվանել «Երևանի պետական 

համալսարանի ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ամբիոն»:    

  

22..  ԼԼսսեեցցիինն..  --  «Ռեգիոնալ երկրաբանության, պետրոլոգիայի և օգտակար հանածոների» և 

«Օգտակար հանածոների որոնման և հետախուզման» ամբիոնների միավորման եղանակով 

«Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների» ամբիոնի վերակազմակերպելու 

վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդին առաջարկ ներկայացնելու մասին::  

ԱԱշշխխաարրհհաագգրրոոււթթյյաանն  ևև  եերրկկրրաաբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՄՄ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  եելլննեելլոովվ  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  ««ՌՌեեգգիիոոննաալլ  եերրկկրրաաբբաաննոոււթթյյաանն,,  պպեետտրրոոլլոոգգիիաայյիի  ևև  օօգգտտաակկաարր  հհաաննաածծոոննեերրիի»»  ևև  

««ՕՕգգտտաակկաարր  հհաաննաածծոոննեերրիի  հհաաննքքաավվաայյրրեերրիի  ոորրոոննմմաանն  ևև  հհեետտաախխոոււզզմմաանն»»  աամմբբիիոոննննեերրիի  ննեերրկկաայյիիսս  

ոոււսսոոււմմննաակկաանն  բբեեռռննվվաածծոոււթթյյոոււննննեերրիիցց,,  իիննչչպպեեսս  ննաաևև  յյոոււրրաաքքաաննչչյյոոււրր  աամմբբիիոոննոոււմմ  դդաասսաախխոոսսաակկաանն  

հհաասստտիիքքննեերրիի  թթվվիի  կկրրճճաատտոոււմմիիցց՝՝  եերրկկոոււ  աամմբբիիոոննոոււմմ  էէլլ  հհննաարրաավվոորրոոււթթյյոոււնն  չչիի  սստտեեղղծծվվոոււմմ  

աարրդդյյոոււննաավվեետտ  կկաազզմմաակկեերրպպեելլոոււ  տտվվյյաալլ  մմաասսննաագգիիտտոոււթթյյոոււննննեերրոովվ  ոոււսսոոււմմննաակկաանն  գգոորրծծըըննթթաացցըը::  

ՈՈււսստտիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդնն  աառռաաջջաարրկկոոււմմ  էէ  մմիիաավվոորրեելլ  ննշշվվաածծ  եերրկկոոււ  

աամմբբիիոոննննեերրըը  ևև  սստտեեղղծծեելլ  ննոորր՝՝  ««ՌՌեեգգիիոոննաալլ  եերրկկրրաաբբաաննոոււթթյյաանն  ևև  օօգգտտաակկաարր  հհաաննաածծոոննեերրիի  

հհեետտաախխոոււզզմմաանն»»  աամմբբիիոոնն::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  --  ԱԱռռաաջջաարրկկեելլ  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  հհոոգգաաբբաարրձձոոււննեերրիի  խխոորրհհրրդդիինն՝՝  

ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  աաշշխխաարրհհաագգրրոոււթթյյաանն  ևև  եերրկկրրաաբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  

««ՌՌեեգգիիոոննաալլ  եերրկկրրաաբբաաննոոււթթյյաանն,,  պպեետտրրոոլլոոգգիիաայյիի  ևև  օօգգտտաակկաարր  հհաաննաածծոոննեերրիի  աամմբբիիոոնն»»  ևև  

««ՕՕգգտտաակկաարր  հհաաննաածծոոննեերրիի  ոորրոոննմմաանն  ևև  հհեետտաախխոոււզզմմաանն  աամմբբիիոոնն»»  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  

սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմննեերրըը  մմիիաաձձոոււլլմմաանն  ձձևևոովվ  վվեերրաակկաազզմմաակկեերրպպեելլ  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  

հհաամմաալլսսաարրաաննիի  աաշշխխաարրհհաագգրրոոււթթյյաանն  ևև  եերրկկրրաաբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  ««ՌՌեեգգիիոոննաալլ  

եերրկկրրաաբբաաննոոււթթյյաանն  ևև  օօգգտտաակկաարր  հհաաննաածծոոննեերրիի  հհեետտաախխոոււզզմմաանն  աամմբբիիոոնն»»  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  

սստտոորրաաբբաաժժաաննմմաանն::  

  

33..  ԼԼսսեեցցիինն..  --    ««ՔՔաաղղաաքքաակկաաննոոււթթյյաանն  վվեերրլլոոււծծոոււթթյյաանն  ԵԵՊՊՀՀ  կկեեննտտրրոոնն»»  հհեետտաազզոոտտաակկաանն  

կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմ  սստտեեղղծծեելլոոււ  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ԵՊՀ հոգաբարձուների 

խորհրդին առաջարկ ներկայացնելու մասին: Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանն ասաց, որ 

սոցիալական մասնագիտությունների մի խումբ դասախոսներ են ներկայացնում սույն 

առաջարկությունը, ըստ որի Քաղաքականության վերլուծության ԵՊՀ կենտրոնի 

ստեղծումը կոչված է լինելու հնարավորինս նպաստելու հետևյալ խնդիրների լուծմանը.  

 Սոցիալական որոշ գիտությունների շատ մասնագետներ աշխուժորեն ներգրավված չեն 

միջազգային հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրերում, 

 ԵՊՀ-ում սոցիալական որոշ գիտությունների մասով սահմանված չեն գիտական 

հետազոտության գերակայություններ, գերակա ուղղություններ, իրականացվող 



հետազոտությունները միմյանցից կտրված են, պայմանավորված են անհատների 

գիտահետազոտական նախընտրություններով ու ճաշակով, 

 Սոցիալական գիտությունների գծով կիրառական, միջգիտակարգային 

հետազոտությունները՝ նվիրված, մասնավորապես, կենսագործունեության տարբեր 

ոլորտներում տարվող քաղաքականության ուսումնասիրությանը, խիստ սակավ են, 

 Երբեմն թույլ է կապը պետության, պետական, քաղաքական համակարգի  կառույցների 

հետ. կապն այն իմաստով, որ ԵՊՀ մասնագետները կարող են իրականացնել պետության, 

մեր երկրի հասարակական, քաղաքական այլ դերակատարների հետաքրքրություններն 

ու կարիքները պարունակող հետազոտություններ, 

 ԵՊՀ-ում սոցիալական որոշ մասնագիտությունների պարագայում կտրված է կապը 

կրթության և հետազոտության միջև. հետազոտական գերակայությունների և 

պատվերների բացակայության պատճառով բազմաթիվ շնորհաշատ ուսանողներ կա՛մ 

չեն իրականացնում լուրջ հետազոտություններ, կա՛մ հետազոտական աշխատանքները 

/ավարտական աշխատանք, մագիստրոսական թեզ/ ընտրվում են զուտ սեփական 

հետաքրքության կամ գիտական ղեկավարի կոմպետենցիայի հիման վրա: 

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  --  ԱԱռռաաջջաարրկկեելլ  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  հհոոգգաաբբաարրձձոոււննեերրիի  խխոորրհհրրդդիինն՝՝  

ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննոոււմմ    սստտեեղղծծեելլ  ««ՔՔաաղղաաքքաակկաաննոոււթթյյաանն  վվեերրլլոոււծծոոււթթյյաանն  

կկեեննտտրրոոնն»»  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմըը::  

  

44..  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԴԴիիվվաաննաագգիիտտաակկաանն  ծծաառռաայյոոււթթյյաանն  ևև  մմաասսննաագգիիտտաակկաանն  հհաաղղոորրդդաակկցցմմաանն  աամմբբիիոոննիի  

դդոոցցեեննտտ  ԱԱննաահհիիտտ  ԱԱբբրրաահհաամմյյաաննիի  ևև  աասսիիսստտեեննտտ  ԱԱրրմմեեննոոււհհիի  ՄՄաարրտտիիրրոոսսյյաաննիի  ««EEnngglliisshh  ffoorr  

ffuuttuurree  ddiipplloommaattss»»  վվեերրննաագգրրոովվ  աաշշխխաատտաաննքքըը  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  աայյնն  

ոորրպպեեսս  բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  հհաասստտաատտեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ՀՀՀՀ  ԿԿԳԳ  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաաննըը  

մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  տտեեղղեեկկաացցրրեեցց,,  ոորր  ննշշվվաածծ  հհաարրցցոոււմմ  

մմիիջջննոորրդդոոււթթյյոոււնն  էէ  ննեերրկկաայյաացցրրեելլ  մմիիջջաազզգգաայյիինն  հհաարրաաբբեերրոոււթթյյոոււննննեերրիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  

գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդըը::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիինն  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  

ննաաևև  աաշշխխաատտաաննքքիի  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  հհաամմաալլսսաարրաաննաակկաանն  ևև  աարրտտաահհաամմաալլսսաարրաաննաակկաանն  

մմաասսննաագգեետտննեերրիի  դդրրաակկաանն  կկաարրծծիիքքննեերրըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––    

 ««EEnngglliisshh  ffoorr  ffuuttuurree  ddiipplloommaattss»»  վվեերրննաագգրրոովվ  աաշշխխաատտաաննքքըը  ((հհեեղղիիննաակկննեերր՝՝  ԵԵՊՊՀՀ  

դդիիվվաաննաագգիիտտաակկաանն  ծծաառռաայյոոււթթյյաանն  ևև  մմաասսննաագգիիտտաակկաանն  հհաաղղոորրդդաակկցցմմաանն  աամմբբիիոոննիի  

դդոոցցեեննտտ  ԱԱննաահհիիտտ  ԱԱբբրրաահհաամմյյաանն,,  ննոոււյյնն  աամմբբիիոոննիի  աասսիիսստտեեննտտ  ԱԱրրմմեեննոոււհհիի  

ՄՄաարրտտիիրրոոսսյյաանն))  եերրաաշշխխաավվոորրեելլ  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն:: 

 ՄՄիիջջննոորրդդեելլ  ՀՀՀՀ  կկրրթթոոււթթյյաանն  ևև  գգիիտտոոււթթյյաանն  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաաննըը՝՝  ննշշվվաածծ  աաշշխխաատտաաննքքըը  

ոորրպպեեսս  բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  ճճաաննաաչչեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ:: 

  

55..  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ՄՄիիջջոոււկկաայյիինն  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ԱԱննաահհիիտտ  ԲԲաալլաաբբեեկկյյաաննիի  ««ՄՄիիջջոոււկկաայյիինն  

փփոոխխաազզդդեեցցոոււթթյյոոււննննեերր»»  վվեերրննաագգրրոովվ  աաշշխխաատտաաննքքըը  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  

աայյնն  ոորրպպեեսս  բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  հհաասստտաատտեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ՀՀՀՀ  ԿԿԳԳ  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաաննըը  

մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  մմաասսիինն::  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  տտեեղղեեկկաացցրրեեցց,,  ոորր  ննշշվվաածծ  հհաարրցցոոււմմ  մմիիջջննոորրդդոոււթթյյոոււնն  էէ  

ննեերրկկաայյաացցրրեելլ  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդըը::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  

գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիինն  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  ննաաևև  աաշշխխաատտաաննքքիի  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  

հհաամմաալլսսաարրաաննաակկաանն  ևև  աարրտտաահհաամմաալլսսաարրաաննաակկաանն  մմաասսննաագգեետտննեերրիի  դդրրաակկաանն  կկաարրծծիիքքննեերրըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––    

 ««ՄՄիիջջոոււկկաայյիինն  փփոոխխաազզդդեեցցոոււթթյյոոււննննեերր»»  վվեերրննաագգրրոովվ  աաշշխխաատտաաննքքըը  ((հհեեղղիիննաակկ՝՝  ԵԵՊՊՀՀ  

մմիիջջոոււկկաայյիինն  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ԱԱննաահհիիտտ  ԲԲաալլաաբբեեկկյյաանն))  եերրաաշշխխաավվոորրեելլ  

հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն:: 



  ՄՄիիջջննոորրդդեելլ  ՀՀՀՀ  կկրրթթոոււթթյյաանն  ևև  գգիիտտոոււթթյյաանն  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաաննըը՝՝  ննշշվվաածծ  աաշշխխաատտաաննքքըը  

ոորրպպեեսս  բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  ճճաաննաաչչեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ::  

  

66..  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԻԻրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  մմեեկկաաննգգաամմյյաա  աաննվվաաննաակկաանն  կկրրթթաաթթոոշշաակկ  

սսաահհմմաաննեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՖՖաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  ՂՂաազզիիննյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  ՀՀաամմաալլսսաարրաաննիի  մմիի  

խխոոււմմբբ  ոոււսսաաննոողղննեերր  ՆՆեելլսսոոնն  ՄՄաաննդդեելլաայյիի  աաննվվաանն  դդաատտաախխաաղղ--մմրրցցոոււյյթթիի  եեզզրրաափփաակկիիչչ  փփոոււլլ  եենն  

աաննցցեելլ  ևև    ՆՆյյոոււրրննբբեերրգգոոււմմ  կկաայյաաննաալլիիքք  մմրրցցոոււյյթթիինն  մմաասսննաակկցցեելլոոււ  հհաամմաարր  ոոււսսաաննոողղննեերրիինն  ևև  

մմաարրզզչչիինն  ֆֆիիննաաննսսաակկաանն  ոորրոոշշ  օօժժաաննդդաակկոոււթթյյոոււնն  ցցոոււյյցց  տտաալլոոււ  կկաապպաակկցցոոււթթյյաամմբբ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  

գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդնն  աառռաաջջաարրկկոոււմմ  էէ  ԵԵՊՊՀՀ--իի,,  իիննչչպպեեսս  ննաաևև  ««ԻԻ--ԷԷլլ--ԷԷլլ  ԳԳոորրծծըըննկկեերրոոււթթյյոոււնն»»  

ՍՍՊՊԸԸ--իի  կկոողղմմիիցց  սսաահհմմաաննվվաածծ  ՅՅոոււրրիի  ՂՂաամմբբաարրյյաաննիի  աաննվվաանն  կկրրթթաաթթոոշշաակկիի  եերրեեքք  տտաարրիիննեերրիի  

հհաավվեելլոոււմմննեերրիիցց  սստտաացցվվաածծ  մմիիջջոոցցննեերրիի  հհաաշշվվիինն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  սսաահհմմաաննեելլ  մմեեկկաաննգգաամմյյաա  

կկրրթթաաթթոոշշաակկննեերր::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––    

1. Իրավագիտության ֆակուլտետում սահմանել 2017-2018 ուսումնական տարվա 2-րդ 

կիսամյակի՝ Նելսոն Մանդելայի անվան միանվագ կրթաթոշակ (հարյուր հիսուն 

հազար դրամի չափով)՝ այն հատկացնելով իրավագիտության ֆակուլտետի 

բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսի ուսանող Հարություն 

Դանիելի Հովհաննիսյանին, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 

մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Շողեր 

Գագիկի Սահակյանին (յուրաքանչյուրին յոթանասունհինգ հազար դրամ): 

2. Իրավագիտության ֆակուլտետում սահմանել 2017-2018 ուսումնական տարվա 2-րդ 

կիսամյակի՝ «Լավագույն մարզիչ» միանվագ կրթաթոշակ (երկու հարյուր հազար 

դրամի չափով)՝ այն հատկացնելով եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի 

1-ին տարվա ասպիրանտ Գրիգոր Արմենի Չոբանյանին: 

3. Իրավագիտության ֆակուլտետում սահմանել 2017-2018 ուսումնական տարվա 2-րդ 

կիսամյակի՝ «Միջազգային իրավունքի գծով դատախաղ-մրցույթի հանրապետական 

փուլում հաղթող թիմ» միանվագ կրթաթոշակ (երկու հարյուր հազար դրամի չափով)՝ 

այն հատկացնելով իրավագիտության ֆակուլտետի ներքոնշյալ ուսանողներին 

(յուրաքանչյուրին քառասուն հազար դրամ). 

 Տաթևիկ Արամի Սողոյան – բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի 4-րդ 

կուրս, 

 Լարիսա Աշոտի Գևորգյան– բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի 4-րդ 

կուրս, 

 Աղավնի Էդիկի Ավետիսյան– բակալավրիատի հեռակա ուսուցման համակարգի 5-

րդ կուրս, 

 Զավեն Համբարձումի Վարտումյան – բակալավրիատի առկա ուսուցման 

համակարգի 2-րդ կուրս, 

 Լուսինե Տիգրանի Հովհաննիսյան– բակալավրիատի առկա ուսուցման 

համակարգի 2-րդ կուրս: 

  

Գիտական խորհրդի նախագահ`     Ա. Հ. Սիմոնյան 

 

 

 

Գիտական խորհրդի քարտուղար`     Մ. Ա. Սողոմոնյան 
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