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Արձանագրություն № 8 

Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի 2017թ մայիսի 20-ի նիստի 

Նիստին ներկա էին գիտխորհրդի 25 (քսանհինգ) անդամներից 13-ը: 

 

Օրակարգում՝ 

1. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի երկրորդ տարվա 

ասպիրանտ Արշակ Գևորգյանին ատեստավորման հարցը։ 

2. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի երրորդ տարվա 

ասպիրանտ Վարդան Ղափլանյանին ատեստավորման հարցը։ 

3. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի երկրորդ տարվա 

ասպիրանտ Հայկ Հարությունյանին ատեստավորման հարցը։ 

4. 2016/17 ուս տարվա առաջին կիսամյակի ուսանողների  հարցման արդյունքների 

քննարկման հարցը: 

5. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի միջազգային հարաբերւոյթւոնների բա-նի 

առաջատար գիտաշխատող պ.գ.թ., դոցենտ Գոհար Իսկանդարյանին Է.00.02 

«Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտությամբ ղեկավարելու թույլատվություն 

ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը։ 

6. ՀՀ ԳԱԱ Թուրքիայի բաժնի վարիչ պ.գ.թ., դոցենտ Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանին Է.00.02 

«Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտությամբ ղեկավարելու թույլատվություն 

ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը։ 

7. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի հայցորդ Լիանա 

Պետրոսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական 

ղեկավարի նշանակման հարցը։ 

8. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի երրորդ տարվա հեռակա 

ասպիրանտ Արաքս Կասյանի գիտական ղեկավարի փոփոխության հարցը։ 

9. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի առաջին տարվա հեռակա 

ասպիրանտ Սոնա Նշանի Կարապողոսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 

վերահաստատման և գիտական ղեկավարի փոփոխության հարցը։ 

10. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի երրորդ տարվա 

ասպիրանտ Վարդան Ղափլանյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 

վերահաստատման և գիտական ղեկավարի փոփոխության հարցը։ 

11. Ֆակուլտետի գիտխորհրդի և մրցութային հանձնաժողովի նոր անդամի առաջարման 

հարցը։ 



12. ավարտական քննությունների վերաբերյալ հաշվետվությունը և «Արևելագիտության 

հարցեր» ժողովածուի հերթական համարի վերաբերյալ ընթացիկ հարցերը (զեկուցող՝ 

Ռ․  Մելքոնյան)։ 

 

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

ասպիրանտ Արշակ Գևորգյանին ատեստավորման հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ատեստավորել թյուրքագիտության ամբիոնի երկրորդ տարվա ասպիրանտ 

Արշակ Գևորգյանին կատարված աշխատանքների արդյունքով: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի երրորդ տարվա 

ասպիրանտ Վարդան Ղափլանյանին ատեստավորման հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ատեստավորել թյուրքագիտության ամբիոնի երրորդ տարվա ասպիրանտ 

Վարդան Ղափլանյանին կատարված աշխատանքների արդյունքով: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի երկրորդ տարվա 

ասպիրանտ Հայկ Հարությունյանին ատեստավորման հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ատեստավորել արաբագիտության ամբիոնի երկրորդ տարվա ասպիրանտ 

Հայկ Հարությունյանին կատարված աշխատանքների արդյունքով: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  2016/17 ուս տարվա առաջին կիսամյակի ուսանողների  հարցման արդյունքների 

քննարկման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝    ի գիտություն ընդունել ուսանողների  հարցման արդյունքները: Ուսանողների 

կողմից բարցրացված հարցերը և խնդիրները պահել ուշադրության 

կենտրոնում: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի միջազգային հարաբերւոյթւոնների բա-

նի առաջատար գիտաշխատող պ.գ.թ., դոցենտ Գոհար Իսկանդարյանին 

Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտությամբ ղեկավարելու 

թույլատվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը։ 



ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   Միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին թույլատրել ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի 

միջազգային հարաբերւոյթւոնների բա-նի առաջատար գիտաշխատող 

պ.գ.թ., դոցենտ Գոհար Իսկանդարյանին ղեկավարել Է.00.02 

«Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտությամբ։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  ՀՀ ԳԱԱ Թուրքիայի բաժնի վարիչ պ.գ.թ., դոցենտ Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանին 

Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտությամբ ղեկավարելու 

թույլատվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   Միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին թույլատրել ՀՀ ԳԱԱ Թուրքիայի բաժնի վարիչ պ.գ.թ., 

դոցենտ Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանին ղեկավարել Է.00.02 «Համաշխարհային 

պատմություն» մասնագիտությամբ։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի հայցորդ Լիանա 

Պետրոսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատման և 

գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   հաստատել իրանագիտության ամբիոնի հայցորդ Լիանա Պետրոսյանի 

թեկնածուական ատենախոսության «Ներքաղքական իրադրությունն 

Իրանում Մահմուդ Ահմադինեժադի կառավարման տարիներին (2005-

2013թթ.)» թեման Է.00.02 («Համաշխարհային պատմություն» 

մասնագիությամբ) և գիտական ղեկավար նշանակել պ.գ.թ., դոցենտ Գ. 

Իսկանդարյանին։ 
 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի երրորդ տարվա 

հեռակա ասպիրանտ Արաքս Կասյանի գիտական ղեկավարի 

փոփոխության հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –    վերահաստատել թյուրքագիտության ամբիոնի երրորդ տարվա հեռակա 

ասպիրանտ Արաքս Կասյանի ատենախոսության «Թուրքիայի 

քաղաքականությունը Գերմանիայի թուրքական համայնքի նկատմամբ»  

թեման Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտությամբ և 



գիտական ղեկավար նշանակել թուրքագիտության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.թ., 

պրոֆեսոր Ալ. Սաֆարյանին։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի առաջին տարվա 

հեռակա ասպիրանտ Սոնա Նշանի Կարապողոսյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի վերահաստատման և գիտական ղեկավարի 

փոփոխության հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   վերահաստատել թյուրքագիտության ամբիոնի առաջին տարվա հեռակա 

ասպիրանտ Սոնա Նշանի Կարապողոսյանի թեկնածուական 

ատենախոսության «Գրականության արտացոլումը թուրքական պոետիկ 

կինոյում» թեման և գիտական ղեկավար նշանակել բ.գ.թ., պրոֆեսոր Ալ. 

Սաֆարյանին։ 
 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի երրորդ տարվա 

ասպիրանտ Վարդան Ղափլանյանի թեկնածուական ատենախոսության 

թեմայի վերահաստատման և գիտական ղեկավարի փոփոխության հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   վերահաստատել թյուրքագիտության ամբիոնի երրորդ տարվա ասպիրանտ 

Վարդան Ղափլանյանի թեկնածուական ատենախոսության «Աբխազիայում 

Թուրքիայի գործունեության քաղաքական և տնտեսական հետևանքները 

1991-2010 թվականներին» թեման և գիտական ղեկավար նշանակել պ.գ.թ., 

դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Թուրքիայի բաժնի վարիչ Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանին։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  - ավարտական քննությունների վերաբերյալ հաշվետվությունը և 

«Արևելագիտության հարցեր» ժողովածուի հերթական համարի վերաբերյալ 

ընթացիկ հարցերը (զեկուցող՝ Ռ․ Մելքոնյան)։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   Ռ․ Մելքոնյանի հաշվետվությունը ավարտական քննությունների 

վերաբերյալ և զեկուցումը «Արևելագիտության հարցեր» ժողովածուի 

հերթական համարի ընթացիկ հարցերի վերաբերյալ ընդունել ի գիտություն։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  - Ֆակուլտետի գիտխորհրդի և մրցութային հանձնաժողովի նոր անդամի 

առաջարման հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. Մելքոնյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության 



ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   աշխատանքից ազատված Թ. Չարչյանի փոխարեն գիտխորհրդի և 

մրցութային հանձնաժողովի նոր անդամ ընտրել Արտյոմ Տոնոյանին։ 

 

 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Գ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                  Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

Իսկականի հետ ճիշտ է` 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                        Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  


