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ԵՊՀ  մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական 

խորհրդի  24.05.2016թ. նիստի 

   

  Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝ 

1. Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ամփոփիչ ատեստավորման 

հանձնաժողովների նախագահների հաշվետվությունների քննարկում: 

2. Մանկ. գիտ. դոկտոր Էդվարդ Իշխանի Այվազյանին պրոֆեսորի գիտական կոչում 

շնորհելու հարցը:  

3. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի  բարձրագույն 

մաթեմատիկայի և տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ Հերմինե 

Հովհաննեսի Ազիզյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական 

ղեկավարի հաստատման հարցը: 

4. Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորման հարցը: 

5. Մագիստրատուրայի 2015/2016 ուստարվա լավագույն շրջանավարտներին 

ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու երաշխավորության հարցը: 

6. Թեկնածուական ատենախոսությունների գիտական ղեկավարներ հաստատելու  

համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը: 

7. Ընթացիկ հարցեր:     

 

Խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 33-ը, այդ թվում գիտության 12 դոկտոր, 12 

թեկնածու: 

 

1. Լսեցին -   Մանկ. գիտ. դոկտոր Էդվարդ Իշխանի Այվազյանին պրոֆեսորի գիտական 

կոչում շնորհելու հարցը:  

Խորհուրդը փակ (գաղտնի) քվեարկությամբ   

Որոշեց - Երաշխավորել ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. 

դոկտոր Էդվարդ Իշխանի Այվազյանին պրոֆեսորի գիտական կոչում 

ստանալու համար:  

 



  2. Լսեցին  - Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի  բարձրագույն 

մաթեմատիկայի և տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ Հերմինե 

Հովհաննեսի Ազիզյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և 

գիտական ղեկավարի հաստատման հարցը: 

                

Որոշեցին  - Հաստատել Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի  

բարձրագույն մաթեմատիկայի և տեսական մեխանիկայի ամբիոնի 

ասիստենտ Հերմինե Հովհաննեսի Ազիզյանի  թեկնածուական 

ատենախոսության թեման` §Փաթեթի տիպի որոշ ոչ գծային ինտեգրալ և 

ինտեգրադիֆերենցիալ  հավասարումների  լուծելիության հարցեր¦,  

Ա-01.02 – դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա 

մասնագիտությամբ, գիտական ղեկավար հաստատել ֆիզ. մաթ. գիտ. 

դոկտոր  Խաչատուր Աղավարդի Խաչատրյանին: 

 

3. Լսեցին  - Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորման հարցը: 

Որոշեցին -       Ատեստավորել .  

- մեկ տարվա ասպիրանտ Մհեր Հրաչյայի Սաֆարյանին - Ա.01.01. - 

մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ: 

- երկու տարվա ասպիրանտ Վարդան Գևորգի Բարդախչյանին 

(ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն) - Ը.00.08. – 

մաթեմատիկական տնտեսագիտություն  մասնագիտությամբ: 

- մեկ տարվա ասպիրանտ Տիգրան Վարդանի  Փիլիպոսյանին - Ը.00.08. – 

մաթեմատիկական տնտեսագիտություն  մասնագիտությամբ: 

- երկու տարվա ասպիրանտ Տիգրան Արտուշի Հակոբյանին - Ա.01.06. – 

հանրահաշիվ և թվերի տեսություն  մասնագիտությամբ: 

- մեկ տարվա ասպիրանտ Յուրի Արմենի Աշրաֆյանին - Ա.01.02. – 

դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա 

մասնագիտությամբ: 

 

4. Լսեցին - Մագիստրատուրայի 2015/2016 ուստարվա լավագույն շրջանավարտներին 

ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու երաշխավորության հարցը: 



ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի 

մագիստրատուրայի 2015/2016 ուստարվա շրջանավարտներ՝ 

- Ռուբեն Խաչատուրի Վարդանյանին 

- Հայկ Վարդանի Փիլիպոսյանին 

- Ներսես Վիլյամի Սրապիոնյանին  

- Վահագն Կարենի Վարդանյանին 

- Սմբատ Արարատի Աղեկյանին 

- Նարեկ Դավթի Մարգարյանին 

- Արսեն Սուրիկի Սարգսյանին 

- Վարուժան Վարդանի Թագվորյանին 

- Տիգրան Լևոնի Հակոբյանին 

- Էմմա Պավլիկի Մարտիրոսյանին 

- Մարինե Գրիշայի Զաքարյանին 

- Ռուզաննա Վարդանի Կիրակոսյանին 

երաշխավորել ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու համար: 

 

5. Լսեցին – Թեկնածուական ատենախոսությունների գիտական ղեկավարներ 

հաստատելու  համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը: 

Որոշեցին – Միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին   

- ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ  Սամվել Հակոբի  Ջիլավյանին 

թույլատրել ղեկավարելու  Ա.02.04. – դեֆորմացվող պինդ մարմնի  մե-

խանիկա  մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսություններ: 

- ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ  Ռոբերտ  Նավասարդի Չիթչյանին 

թույլատրել ղեկավարելու Ը.00.08.– մաթեմատիկական տնտեսագիտու-

թյուն մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսություններ: 

 

6. Լսեցին -Ընթացիկ հարցեր:     

 

Խորհրդի նախագահ                     Ա.Ա.Սահակյան 

 

         Գիտքարտուղար                           Ս.Հ.Ջիլավյան 

 



 

              

 


