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Արձանագրություն № 9 

Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի 2018թ հուլիսի 17-ի նիստի 

Նիստին ներկա էին գիտխորհրդի 25 (քսանհինգ) անդամներից 14-ը: 

 

Օրակարգում՝ 

 

1. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Վահե 

Հակոբյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական 

ղեկավարի նշանակման հարցը։ 

2. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Ավետիք 

Հարությունյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական 

ղեկավարի նշանակման հարցը 

3. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Հայկ 

Դարբինյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական 

ղեկավարի նշանակման հարցը 

4. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Վահան 

Կոստանյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական 

ղեկավարի նշանակման հարցը 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Վահե 

Հակոբյանի 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 ասպիրանտ Վահե Հակոբյանի 

թեկնածուական ատենախոսության «Իսլամի կրոնաիրավական համակարգի 

լեզվամտածողական գործիքակազմի առանձնահատկությունը միջնադարյան 

արաբերեն ձեռագրերում» թեման է.00.05 «Պատմագրություն, 

աղբյուրագիտություն»   մասնագիտությամբ և գիտական ղեկավար նշանակել 

բ.գ.թ., պրոֆեսոր Դ. Հովհաննիսյան: 

 

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

Ավետիք Հարությունյանի 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 ասպիրանտ Ավետիք Հարությունյանի 

թեկնածուական ատենախոսության «Թուրքերենի սևծովյան բառբարների 

համադրական քննություն» թեման Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական 

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

դոցենտ Լ. Սահակյանին: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Հայկ 

Դարբինյանի 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 ասպիրանտ Հայկ Դարբինյանի 

թեկնածուական ատենախոսության «Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության 

առանձնահատկությունները 2002-2016 թթ» թեման Է.00.02 «Համաշխարհային 

պատմություն, միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ և 

գիտական ղեկավար նշանակել պ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ա. 

Խառատյանին: 

 

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

Վահան Կոստանյանի 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 ասպիրանտ Վահան Կոստանյանի 

թեկնածուական ատենախոսության «Այրումներ. Էթնիկ-լեզվական 

ուսումնասիրություն» թեման Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական 

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

դոցենտ Վ. Ոսկանյան: 

 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Ռ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                  Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

Իսկականի հետ ճիշտ է` 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                        Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

 


