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Արձանագրություն № 9 

Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի 2017թ հունիսիս 23-ի նիստի 

Նիստին ներկա էին գիտխորհրդի 25 (քսանհինգ) անդամներից 22-ը: 

 

Օրակարգում՝ 

 

 

1. Արաբագիտություն ամբիոնի 3-րդ կուրսի ուսանող Ռաֆայել Հայկի Հարությունյանի 

թեկնածությունը «Հովսեփ Օրբելու» անվան կրթաթոշակին ներկայացնելու հարցը: 

2. Թուրքագիտություն ամբիոնի մագիստրատուրա 2-րդ կուրսի ուսանող Արեն Արմենի 

Պետունցի թեկնածությունը «Նիկողայոս Մառի» անվան կրթաթոշակին ներկայացնելու 

հարցը: 

3. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս Արփինե 

Առուշյանանի «Մերձավոր Արևելքի ծայրահեղ շիայական հոսանքները» վերնագրով 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկը հրատարակության երաշխավորելու հարցը։ 

4. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի առկա ասպիրանտ Աննա 

Գևորգյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական 

ղեկավարի նշանակման հարցը։ 

5. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի առկա ասպիրանտ 

Մարիկա Վարդանի Նիկողոսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 

հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը։ 

6. Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ բ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Մելքոնյանի 

կողմից ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի և 

Հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամի գիտական 

հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀՌՀ - 

2018» մրցույթին հայտ ներկայացնելու հարցը։ 

7. Արաբագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնի ընտրություններում Հայկ Մկրտչի 

Քոչարյանի թեկնածության հարցը: 

8. Իրանագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնի ընտրություններում Վարդան Ստեփանի 

Ոսկանյանի թեկնածության հարցը: 

9. Արաբագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում Սոնա Ալբերտի 

Տոնիկյանի թեկնածության հարցը: 

 



Լ Ս Ե Ց Ի Ն  - Արաբագիտություն ամբիոնի 3-րդ կուրսի ուսանող Ռաֆայել Հայկի 

Հարությունյանի թեկնածությունը «Հովսեփ Օրբելու» անվան կրթաթոշակին 

ներկայացնելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, դեկանի տեղակալ 

Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, 

իրանագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. Ոսկանյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  – ներկայացնել արաբագիտություն ամբիոնի 3-րդ կուրսի ուսանող Ռաֆայել Հայկի 

Հարությունյանի թեկնածությունը «Հովսեփ Օրբելու» անվան կրթաթոշակին: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  - թուրքագիտություն ամբիոնի մագիստրատուրա 2-րդ կուրսի ուսանող Արեն 

Արմենի Պետունցի թեկնածությունը «Նիկողայոս Մառի» անվան 

կրթաթոշակին ներկայացնելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, դեկանի տեղակալ 

Ռ. Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, 

իրանագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. Ոսկանյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  – ներկայացնել թուրքագիտություն ամբիոնի մագիստրատուրա 2-րդ կուրսի 

ուսանող Արեն Արմենի Պետունցի թեկնածությունը «Նիկողայոս Մառի» 

անվան կրթաթոշակին: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս Արփինե 

Առուշյանանի «Մերձավոր Արևելքի ծայրահեղ շիայական հոսանքները» 

վերնագրով ուսումնամեթոդական ձեռնարկը հրատարակության 

երաշխավորելու հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

թյուրքագիտության թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, 

իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   երաշխավորել իրանագիտության ամբիոնի դասախոս Արփինե 

Առուշանյանի «Մերձավոր Արևելքի ծայրահեղ շիայական հոսանքները» 

վերնագրով ուսումնամեթոդական ձեռնարկը հրատարակության։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի առկա ասպիրանտ 

Աննա Գևորգյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 

հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

թյուրքագիտության թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, 

իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   հաստատել իրանագիտության ամբիոնի առկա ասպիրանտ Աննա 

Գևորգյանի թեկնածուական ատենախոսության «Այաթոլլա Խոմենիի 

ստեղծագործությունների կրոնադիցաբանական և գաղափարական հենքը» 

թեման Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» 



մասնագիտություն և գիտական ղեկավար նշանակել բ.գ.թ., պրոֆեսոր Դ. 

Հովհաննիսյանին։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի առկա ասպիրանտ 

Մարիկա Վարդանի Նիկողոսյանի թեկնածուական ատենախոսության 

թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

թյուրքագիտության թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, 

իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   հաստատել թյուրքագիտության ամբիոնի առկա ասպիրանտ Մարիկա 

Վարդանի Նիկողոսյանի թեկնածուական ատենախոսության «Քազըմ 

Քարաբեքիրի քաղաքական գործունեությունը Թուրքիայում (1920-1940-

ական թթ.)» թեման Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն» 

մասնագիտությամբ և գիտական ղեկավար նշանակել պ.գ.թ., պրոֆեսոր Ալ. 

Սաֆարյանին։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ բ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Մելքոնյանի 

կողմից ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության գիտության 

պետական կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան 

հիմնադրամի գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի 

աջակցության «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀՌՀ - 2018» մրցույթին հայտ ներկայացնելու 

հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, 

թյուրքագիտության թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հ. Քոչարյանը, 

իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   երաշխավորել Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ բ.գ.թ., 

դոցենտ Ռ. Մելքոնյանի ղեկավարած «Թյուրքական սուֆիական ձեռագրերը 

Ռուսաստանի, Հայաստանի և հարակից շրջանների գրադարաններում և 

գրապահոցներում» հետազոտական նախագիծը (մասնակիցներ՝ պ․ գ․ թ․ , 

պրոֆ․  Ալ․  Սաֆարյան, բ․ գ․ թ․ , ասիստենտ Ա․  Սարգսյան, բ․ գ․ թ․ , 

ասիստենտ Ն․  Պողոսյան) ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության 

գիտության պետական կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների 

ռուսաստանյան հիմնադրամի գիտական հետազոտությունների համատեղ 

նախագծերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀՌՀ - 2018» մրցույթին 

ներկայացնելու համար 

 

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

Քոչարյանի թեկնածության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, փոխդեկան Ռ. Մելքոնյանը, որը 

ներկայացրեց թենկածուի անձնական գործը, Հ. Քոչարյանը, որը նեևկայացրեց 

ամբիոնի զարգացման իր ծրագիրը, արաբագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր Դ. 

Հովհաննիսյանը, որը իր ելույթում բնութագրեց Հ Քոչարյանին որպես փորձառու 

կազմակերպչի, ամբիոնի շահերի պաշտպանի, սկզբունքային և կառուցողական 



աշխատակցի և կոչ արեց քվեարկել Հ. Քոչարյանի թեկնածության օգտին: 

Արտահայտվեցին նաև արաբագիտության ամբինոի դոցենտ Ս Կարաբեկյանը՝ 

մատնանշելով Հ. Քոչարյանի ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների 

իմացությունը, և թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ալ. Սաֆարյանը՝ խոսելով Հ. 

Քոչարյանի բարձ գիտական որակների մասին։ 

Նիստը նախագահողը առաջարկեց ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով և սկսել 

քվեարկությունը: Առաջարկվեցին Մելքոնյան Ռուբենի, Գևորգյան Գառնիկի, 

Կարաբեկյան Սամվելի, Պետունց Արենի և Բադիկյան Ջեմմայի 

թեկնածությունները: Հաշվիչ հանձնաժողովի վերոհիշյալ կազմը հաստատվեց 

միաձայն: Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ ընտրվեց Ռ. Մելքոնյանը։ 

Անցկացվեց փակ գաղտնի քվերակություն։ 

Լսեցին հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Ռ. Մելքոնյանի հաղորդումը փակ 

գաղտնի քվեարկության արդյունքների մասին։ 

Խորհրդի 25 անդամներից, ներկա էին 22-ը և քվեարկությանը մասնակցել են 22-ը։ 

Բաժանվել է 22 քվեաթերթիկ։ Քվեատուփում հայտնաբերվել է 22 քվեաթերթիկ։ 

Արաբագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնի ընտրություններում Հայկ Մկրտչի 

Քոչարյանի թեկնածությանը քվեարկել են՝ 

կողմ   -    21  

դեմ   -    1 

անվավեր քվեաթերթիկ  -   չկա 

Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով Հայկ Մկրտչի Քոչարյանը ընտրվել է 

արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հաստատել հաշվիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը փակ (գաղտնի) 

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ (միաձայն), որի համաձայն Հայկ 

Մկրտչի Քոչարյանը ընտրվել է արաբագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնում:  

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն – Իրանագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնի ընտրություններում Վարդան 

Ստեփանի Ոսկանյանի թեկնածության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, փոխդեկան Ռ. Մելքոնյանը, որը 

ներկայացրեց թենկածուի անձնական գործը, Վ. Ոսկանյանը, որը նեևկայացրեց 

ամբիոնի զարգացման իր ծրագիրը, արաբագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր Դ. 

Հովհաննիսյանը, որը իր ելույթում բարձր գնահատեց Վ. Ոսկանյանի գիտական և 

կազմակերպչական կարողությունները, իրանագիտության ամբիոնի դասախոս Գ. 

Գևորգյանը, Լ. Ղազարյանը, որոնք արդյունավետ և ամբիոնի զարգացմանը 

ուղղված գնահատեցին Վ. Ոսկանյանի կատարած գործերը ժամանակավոր 

պաշտոնավարման ընթացքում, բնութագրեցին նրան որպես սկզբունքային և 

կառուցողական ղեկավարի և կոչ արեց քվեարկել Վ Ոսկանյանի թեկնածության 

օգտին: Արտահայտվեցին նաև արաբագիտության ամբինոի դոցենտ Ս 

Կարաբեկյանը՝ մատնանշելով Վ. Ոսկանյանի պատրաստակամությունը 

ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների ներդրմանը, և թյուրքագիտության 

ամբիոնի վարիչ Ալ. Սաֆարյանը՝ խոսելով Վ. Ոսկանյանի բարձ գիտական 

որակների և միջամբիոնային համագործակցության պատրաստակամության 

մասին։ 



Նիստը նախագահողը առաջարկեց ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով և սկսել 

քվեարկությունը: Առաջարկվեցին Մելքոնյան Ռուբենի, Գևորգյան Գառնիկի, 

Կարաբեկյան Սամվելի, Պետունց Արենի և Բադիկյան Ջեմմայի 

թեկնածությունները: Հաշվիչ հանձնաժողովի վերոհիշյալ կազմը հաստատվեց 

միաձայն: Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ ընտրվեց Ռ. Մելքոնյանը։ 

Անցկացվեց փակ գաղտնի քվերակություն։ 

Լսեցին հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Ռ. Մելքոնյանի հաղորդումը փակ 

գաղտնի քվեարկության արդյունքների մասին։ 

Խորհրդի 25 անդամներից, ներկա էին 22-ը և քվեարկությանը մասնակցել են 22-ը։ 

Բաժանվել է 22 քվեաթերթիկ։ Քվեատուփում հայտնաբերվել է 22 քվեաթերթիկ։ 

Իրանագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնի ընտրություններում Վարդան 

Ստեփանի Ոսկանյանի թեկնածությանը քվեարկել են՝ 

կողմ   -    22  

դեմ   -    0 

անվավեր քվեաթերթիկ  -   չկա 

Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով Վարդան Ստեփանի Ոսկանյանը 

ընտրվել է արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հաստատել հաշվիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը փակ (գաղտնի) 

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ (միաձայն), որի համաձայն Վարդան 

Ստեփանի Ոսկանյանը ընտրվել է իրանագիտության ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնում:  

 

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

Ալբերտի Տոնիկյանի թեկնածության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը, փոխդեկան Ռ. Մելքոնյանը, որը 

ներկայացրեց թենկածուի անձնական գործը, արաբագիտության ամբիոնի 

պրոֆեսոր Դ. Հովհաննիսյանը, արաբագիտության ամբիոնի վարիչի Ժ/Պ Հայկ 

Քորաևյանը, նույն ամբիոնի դոցենտ Ս. Կարաբերկյանը, որոնք խոսեցին 

թեկնածուի մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների մասին՝ 

բարձր գնահատելով նրա գիտելիքները և ներուժը արաբագիտության ոլորտում 

առկա խնդիրները հաղթահարելու համար։ Արտահայտվեց նաև փոխդեկան Ռ. 

Մելքոնյանը մատնանշելով Ս. Տոնիկյանի ամբիոնի վարիչի պաշտոնավարության 

ընթացքում իրենց միջև եղած աշխատանքային տարաձայնությունների և հաջող 

համագործակցության մասին։ 

Նիստը նախագահողը առաջարկեց ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով և սկսել 

քվեարկությունը: Առաջարկվեցին Մելքոնյան Ռուբենի, Գևորգյան Գառնիկի, 

Կարաբեկյան Սամվելի, Պետունց Արենի և Բադիկյան Ջեմմայի 

թեկնածությունները: Հաշվիչ հանձնաժողովի վերոհիշյալ կազմը հաստատվեց 

միաձայն: Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ ընտրվեց Ռ. Մելքոնյանը։ 

Անցկացվեց փակ գաղտնի քվերակություն։ 

Լսեցին հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Ռ. Մելքոնյանի հաղորդումը փակ 

գաղտնի քվեարկության արդյունքների մասին։ 

Խորհրդի 25 անդամներից, ներկա էին 21-ը և քվեարկությանը մասնակցել են 21-ը։ 

Բաժանվել է 21 քվեաթերթիկ։ Քվեատուփում հայտնաբերվել է 21 քվեաթերթիկ։ 



 

Արաբագիտության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի ընտրություններում Սոնա 

Ալբերտի Տոնիկյանի թեկնածությանը քվեարկել են՝ 

կողմ   -    20  

դեմ   -    1 

անվավեր քվեաթերթիկ  -   չկա 

Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով Սոնա Ալբերտի Տոնիկյանը ընտրվել 

է արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի դոցենտի 

պաշտոնում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հաստատել հաշվիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը փակ (գաղտնի) 

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ (միաձայն), որի համաձայն Սոնա 

Ալբերտի Տոնիկյանը ընտրվել է արաբագիտության ամբիոնի դոցենտի 

պաշտոնում:  

 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Գ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                  Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

Իսկականի հետ ճիշտ է` 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                        Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

 
 

 


