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Արձանագրություն № 5 

Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի 2018թ փետրվարի 7-ի նիստի 

Նիստին ներկա էին գիտխորհրդի 25 (քսանհինգ) անդամներից 15-ը: 

 

Օրակարգում՝ 

1. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.թ., պրոֆեսոր 

Ալեքսանդր Սաֆարյանի Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն.միջազգային 

հարաբերություններ» մասնագիտությամբ ղեկավարելու թույլատվություն ստանալու 

համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը։ 

2. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի հայցորդ Աշխեն 

Անուշավանի Հովսեփյանի թեկնածուական ատենախոսության գիտական ղեկավարի 

փոփոխման հարցը։ 

3. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտություն ամբիոնի 3-րդ կուրսի ուսանող 

Ռաֆայել Հայկի Հարությունյանի թեկնածությունը «Հովսեփ Օրբելու» անվան 

կրթաթոշակին ներկայացնելու հարցը: 

4. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի 3-րդ կուրսի ուսանող 

Անուշ Խաչիկի Քեխյանի թեկնածությունը «Նիկողայոս Մառի»  անվան կրթաթոշակին 

ներկայացնելու հարցը: 

5. Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան  բ.գ.թ., պրոֆեսոր Ռ. Մելքոնյանի (ղեկավար) 

«Պատմավեպը թուրքական քարոզչության հոլովույթում. արդի միտումներ» թեմայով 

հայտը ԳՊԿ Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային 

(թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթին 

երաշխավորելու հարցը։   

6. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ պ.գ.թ. 

Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանի (ղեկավար) «Իսլամական ազգայնականությունը»  

Թուրքիայում. ազդեցությունը ներքին և արտաքին քաղաքական արդի գործընթացների 

վրա» թեմայով հայտը ԳՊԿ Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների 

հայտերի մրցույթին երաշխավորելու հարցը։  

7. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ բ.գ.թ. Լուսինե 

Սահակյանի (ղեկավար) «Համշենահայությունը օսմանյան աշխարհագիր մատյաններում 

և հայկական ձեռագրերում. հիմնահարցի մերօրյա գիտական ու քաղաքական 

շահարկումները» թեմայով հայտը ԳՊԿ Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական 

թեմաների հայտերի մրցույթին երաշխավորելու հարցը։  



8. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ., դոցենտ Վ. 

Ոսկանյանի (ղեկավար) «Շիրվանի տարածաշրջանը որպես հայ-իրանական 

լեզվամշակութային կոնտակտային գոտի» թեմայով հայտը ԳՊԿ Գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման 

նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթին երաշխավորելու հարցը։  

9. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի վարիչ պ.գ.թ., դոցենտ Հ. 

Քոչարյանի (ղեկավար) «Իսլամական ծայրահեղականությունը և Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային անվտանգության մարտահրավերները» թեմայով հայտը 

ԳՊԿ Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթին 

երաշխավորելու հարցը։  

10. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Ռոզա Գրիգորի Գևորգյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 

հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը։ 

11. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Անգելինա Համլետի Գաբրիելյանի թեկնածուական ատենախոսության 

թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը։ 

12. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Իրեն Հայկի Վարդանյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 

հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը։ 

13. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Հերմինե Արմենի Համբարձումյանի թեկնածուական ատենախոսության 

թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը։ 

14. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Մարինե Վանուշի Արզումանյանի թեկնածուական ատենախոսության 

թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը։ 

15. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Շուշան Տիգրանի Կյուրեղյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի 

հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը։ 

16. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Շուշաննա Համբերիկի Գալստյանի թեկնածուական ատենախոսության 

թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը։ 

17. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ  բ.գ.թ., Լուսինե 

Սահակյանի Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» 

մասնագիտությամբ ղեկավարելու թույլատվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին 

միջնորդելու հարցը։ 

18. Ավարտական աշխատանքների պատրաստման նոր կարգից բխող կազմակերպչական 

հարցերի քննարկում 

19. Ֆակուլտետի 50-ամյակի միջոռումների անցկացման կազմակերպչական և ԵՊՀ 100-

ամյակի հետ կապված հարցեր։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.թ., 

պրոֆեսոր Ալեքսանդր Սաֆարյանի Է.00.02 «Համաշխարհային 

պատմություն.միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ 

ղեկավարելու թույլատվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը։ 



ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝    Միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության 

ամբիոնի վարիչ, պ.գ.թ., պրոֆեսոր Ալեքսանդր Սաֆարյանին թույլատրել 

ղեկավարել ատենախոսություն Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն. 

միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի հայցորդ Աշխեն 

Անուշավանի Հովսեփյանի թեկնածուական ատենախոսության գիտական 

ղեկավարի փոփոխման հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ փոփոխել իրանագիտության ամբիոնի հայցորդ Աշխեն Անուշավանի Հովսեփյանի 

թեկնածուական ատենախոսության գիտական ղեկավարին և նոր գիտական 

ղեկավար նշանակել պ.գ.դ. Երվանդ Գրեկյանին: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտություն ամբիոնի 3-րդ կուրսի 

ուսանող Ռաֆայել Հայկի Հարությունյանի թեկնածությունը «Հովսեփ Օրբելու» 

անվան կրթաթոշակին ներկայացնելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

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

Հարությունյանի թեկնածությունը «Հովսեփ Օրբելու» անվան կրթաթոշակին: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի 3-րդ կուրսի 

ուսանող Անուշ Խաչիկի Քեխյանի թեկնածությունը «Նիկողայոս Մառի»  անվան 

կրթաթոշակին ներկայացնելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ ներկայացնել թյուրքագիտության ամբիոնի 3-րդ կուրսի ուսանող Անուշ Խաչիկի 

Քեխյանի թեկնածությունը «Նիկողայոս Մառի»  անվան կրթաթոշակին: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան  բ.գ.թ., պրոֆեսոր Ռ. Մելքոնյանի 

(ղեկավար) «Պատմավեպը թուրքական քարոզչության հոլովույթում. արդի 

միտումներ» թեմայով հայտը ԳՊԿ Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով 

գիտական թեմաների հայտերի մրցույթին երաշխավորելու հարցը։   



ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ երաշխավորել  արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան  բ.գ.թ., պրոֆեսոր Ռ. 

Մելքոնյանի (ղեկավար) «Պատմավեպը թուրքական քարոզչության հոլովույթում. 

արդի միտումներ» թեմայով հայտը ԳՊԿ Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով 

գիտական թեմաների հայտերի մրցույթին։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ պ.գ.թ. 

Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանի (ղեկավար) «Իսլամական ազգայնականությունը»  

Թուրքիայում. ազդեցությունը ներքին և արտաքին քաղաքական արդի 

գործընթացների վրա» թեմայով հայտը ԳՊԿ Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով 

գիտական թեմաների հայտերի մրցույթին երաշխավորելու հարցը։  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ երաշխավորել  արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի 

ասիստենտ պ.գ.թ. Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանի (ղեկավար) «Իսլամական 

ազգայնականությունը»  Թուրքիայում. ազդեցությունը ներքին և արտաքին 

քաղաքական արդի գործընթացների վրա» թեմայով հայտը ԳՊԿ Գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթին։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ., 

դոցենտ Վ. Ոսկանյանի (ղեկավար) «Շիրվանի տարածաշրջանը որպես հայ-

իրանական լեզվամշակութային կոնտակտային գոտի» թեմայով հայտը ԳՊԿ 

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթին 

երաշխավորելու հարցը։  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ երաշխավորել  արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի 

վարիչ բ.գ.թ., դոցենտ Վ. Ոսկանյանի (ղեկավար) «Շիրվանի տարածաշրջանը 

որպես հայ-իրանական լեզվամշակութային կոնտակտային գոտի» թեմայով 

հայտը ԳՊԿ Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային 

(թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի 

մրցույթին 

 



Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի վարիչ պ.գ.թ., 

դոցենտ Հ. Քոչարյանի (ղեկավար) «Իսլամական ծայրահեղականությունը և 

Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության մարտահրավերները» 

թեմայով հայտը ԳՊԿ Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական 

թեմաների հայտերի մրցույթին երաշխավորելու հարցը։  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ երաշխավորել  արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ պ.գ.թ., դոցենտ Հ. Քոչարյանի (ղեկավար) «Իսլամական 

ծայրահեղականությունը և Հայաստանի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության մարտահրավերները» թեմայով հայտը ԳՊԿ Գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթին։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ բ.գ.թ. 

Լուսինե Սահակյանի (ղեկավար) «Համշենահայությունը օսմանյան աշխարհագիր 

մատյաններում և հայկական ձեռագրերում. հիմնահարցի մերօրյա գիտական ու 

քաղաքական շահարկումները» թեմայով հայտը ԳՊԿ Գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթին 

երաշխավորելու հարցը։  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ երաշխավորել  արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի 

դոցենտ բ.գ.թ. Լուսինե Սահակյանի (ղեկավար) «Համշենահայությունը օսմանյան 

աշխարհագիր մատյաններում և հայկական ձեռագրերում. հիմնահարցի մերօրյա 

գիտական ու քաղաքական շահարկումները» թեմայով հայտը ԳՊԿ Գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթին։ 

 

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

ուսուցմամբ ասպիրանտ Ռոզա Գրիգորի Գևորգյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման 

հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաստատել թյուրքագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Ռոզա 

Գրիգորի Գևորգյանի թեկնածուական ատենախոսության «Էնվեր Փաշայի 



գործունեությունը 1918-1922թթ.» թեման Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն, 

միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ և գիտական ղեկավար 

նշանակել պ.գ.թ., պրոֆեսոր Ալ. Սաֆարյանին: 

 

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

ուսուցմամբ ասպիրանտ Անգելինա Համլետի Գաբրիելյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման 

հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաստատել իրանագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ 

Անգելինա Համլետի Գաբրիելյանի թեկնածուական ատենախոսության 

«Ներքաղաքական զարգացումներն Իրանում Հ. Ռուհանիի նախագահության 

շրջանում (2013-2018թթ.)» թեման Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն, 

միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ և գիտական ղեկավար 

նշանակել պ.գ.թ., դոցենտ Գոհար Իսկանդարյանին: 

 

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

ուսուցմամբ ասպիրանտ Իրեն Հայկի Վարդանյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման 

հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաստատել թյուրքագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Իրեն 

Հայկի Վարդանյանի թեկնածուական ատենախոսության «Ժամանակակից 

թուրքերենի շարահյուսական կառույցների քննությունը հայերենի 

զուգադրությամբ» թեման Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական 

լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ և գիտական ղեկավար նշանակել բ.գ.թ., 

դոցենտ Լուսինե Սահակյանին: 

 

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

ուսուցմամբ ասպիրանտ Հերմինե Արմենի Համբարձումյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման 

հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաստատել իրանագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ 

Հերմինե Արմենի Համբարձումյանի թեկնածուական ատենախոսության 

«Պարթևական և Սասանյան Իրանի հասարակական կառուցվածքը և 



ինստիտուտները» թեման Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն, միջազգային 

հարաբերություններ» մասնագիտությամբ և գիտական ղեկավար նշանակել պ.գ.դ. 

Երվանդ Գրեկյանին: 

 

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

ուսուցմամբ ասպիրանտ Մարինե Վանուշի Արզումանյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման 

հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաստատել իրանագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ 

Մարինե Վանուշի Արզումանյանի թեկնածուական ատենախոսության 

«Ժամանակակից պարսկերենի ռազմական եզրաբանությունը» թեման Ժ.02.02 

«Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ և 

գիտական ղեկավար նշանակել բ.գ.թ., դոցենտ Վ. Ոսկանյանին:: 

 

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

ուսուցմամբ ասպիրանտ Շուշան Տիգրանի Կյուրեղյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման 

հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաստատել արաբագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Շուշան 

Կյուրեղյանի թեկնածուական ատենախոսության «Իբն Ջաուզիի «Թալբիս Իբլիս» 

աշխատությունը՝ որպես միջնադարյան մուսուլմանական կրոնագաղափարական 

մտքի զարգացման աղբյուր» թեման Է.00.05- «Պատմագրություն, 

աղբյուրագիտություն» մասնագիտությամբ և գիտական ղեկավար նշանակել 

բ.գ.թ., պրոֆեսոր Դ. Հովհաննիսյանին: 

 

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

ուսուցմամբ ասպիրանտ Շուշաննա Համբերիկի Գալստյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման 

հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաստատել իրանագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ 

Շուշաննա Համբերիկի Գալստյանի թեկնածուական ատենախոսության «Իրանի 

Իսլամական հեղափոծության  արտահանման հայեցակարգը Իրանի ներքին և 

արտաքին քաղաքականության մեջ» թեման Է.00.02 «Համաշխարհային 



պատմություն, միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ և 

գիտական ղեկավար նշանակել պ.գ.թ., դոցենտ Գոհար Իսկանդարյանին: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ  բ.գ.թ., 

Լուսինե Սահակյանի Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» 

մասնագիտությամբ ղեկավարելու թույլատվություն ստանալու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին 

միջնորդելու հարցը։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝    Միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության 

ամբիոնի դոցենտ  բ.գ.թ., Լուսինե Սահակյանին թույլատրել ղեկավարել 

ատենախոսություն Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» 

մասնագիտությամբ։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Ավարտական աշխատանքների պատրաստման նոր կարգից բխող 

կազմակերպչական հարցերի քննարկում 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝    Ավարտական աշխատանքների համար ընդւոնելի ծավալ հաստատել 45-60 էջը։ 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Ֆակուլտետի 50-ամյակի միջոռումների անցկացման կազմակերպչական և ԵՊՀ 

100-ամյակի հետ կապված հարցեր։ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը, դեկանի 

տեղակալ Ս. Հարությունյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վ. Ոսկանյանը, 

թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը‚ արաբագիտության ամբիոնի 

վարիչ և գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝    Ֆակուլտետի 50-ամյակի միջոռումների կազմակերպչական աշխատանքները 

համակարգելու համար ստեղծել աշխատանքային խումբը Ռ. Մելքոնյանի, Վ. 

Ոսկանյանի, Հ. Քոչարյանի, Վ. Գեղամյանի և Ն. Պողոսյանի մասնակցությամբ։ 

ԵՊՀ 100-ամյակի կապակցությամբ ֆակուլտետում երկու սլարան անվանակոչել 

Մերի Քոչարի և Վահան Փափազյանի անուններով։ 

 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Ռ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                  Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

Իսկականի հետ ճիշտ է` 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                        Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

 

 


