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ԵՊՀ  մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական 

խորհրդի  03.07.2015թ. նիստի 

Խորհրդի 32 անդամներից ներկա էին 24-ը, այդ թվում գիտության 12 դոկտորներ, 

12 թեկնածուներ: 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝ 

1. Մրցույթ ֆակուլտետի ամբիոններում դոցենտների պաշտոնների համար (փակ, 

գաղտնի քվեարկություն): 

2. Մրցույթ  դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի վարիչի պաշտոնի համար 

(փակ, գաղտնի քվեարկություն): 

3. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների 

հաշվետվությունները:  

4. Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորում: 

5. Ասպիրանտների գիտական ղեկավարների հաստատում: 

6. Ամբիոնների վարիչների զեկույցները ֆակուլտետում կուրատորների 

աշխատանքի մասին:  

7. Այլ հարցեր: 

 

1. Լսեցին – Ֆակուլտետի ամբիոններում դոցենտների պաշտոնների տեղակալման 

հարցը: 

Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտների 

պաշտոնների համար (2 տեղ) դիմել են ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածուներ, դոցենտներ Գագիկ 

Վազգենի  Միքայելյանը և Սպարտակ Գևորգի  Ռաֆայելյանը:  

Դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի դոցենտների պաշտոնների համար (3 

տեղ) դիմել են ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածուներ, դոցենտներ  Հայկ Ալբերտի                                           

Ասատրյանը, Գուրգեն Սահակի Հակոբյանը և Լիպարիտ Պետրոսի Տեփոյանը:  

Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի համար դիմել է 

ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ  Առաքել Կարապետի Թասլաքյանը:                    

Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտների պաշտոնների համար (5 

տեղ) դիմել են ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածուներ, դոցենտներ  Սերգեյ Ստեփանի Դավիդովը,  



Նարինե Էդուարդի Միրզախանյանը, Վահրամ Անդրանիկի Ներսեսյանը, Վարդան 

Արշալույսի Փիլիպոսյանը և Հակոբ Հմայակի Օհնիկյանը:                              

Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության 

ամբիոնի դոցենտների պաշտոնների համար (2 տեղ) դիմել են ֆիզ.մաթ. գիտ. 

թեկնածուներ, դոցենտներ Նարինե Գևորգի Ահարոնյանը և Կարեն Վահանի 

Գասպարյանը:  

Մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտների պաշտոնների համար (3 տեղ) դիմել են 

ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածուներ, դոցենտներ Արամ Գագիկի Մաթևոսյանը, Սմբատ 

Գրիգորի Շահինյանը և Սամվել Հակոբի Ջիլավյանը:  

Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի դոցենտի 

պաշտոնի համար դիմել է ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ռոբերտ Նավասարդի 

Չիթչյանը:                 

Փակ, գաղտնի քվեարկության արդյունքների հիման վրա գիտական խորհուրդը  

  

Որոշեց - Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Գագիկ Վազգենի  Միքայելյանը      ընտրվել 

է մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության    ամբիոնի 

դոցենտի պաշտոնում: 

- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Սպարտակ Գևորգի  Ռաֆայելյանը ընտրվել է 

մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության    ամբիոնի դոցենտի 

պաշտոնում: 

- Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու,դոցենտ  Հայկ Ալբերտի Ասատրյանը ընտրվել է 

դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Գուրգեն Սահակի Հակոբյանը ընտրվել է 

դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Լիպարիտ Պետրոսի Տեփոյանը ընտրվել է 

դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Առաքել Կարապետի Թասլաքյանը ընտրվել է 

ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Սերգեյ Ստեփանի Դավիդովը ընտրվել է 

հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 



- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Նարինե Էդուարդի Միրզախանյանը ընտրվել 

է հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վահրամ Անդրանիկի Ներսեսյանը ընտրվել է 

հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վարդան Արշալույսի Փիլիպոսյանը ընտրվել է 

հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Հակոբ Հմայակի Օհնիկյանը ընտրվել է 

հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Նարինե Գևորգի Ահարոնյանը ընտրվել է 

հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության 

ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Կարեն Վահանի Գասպարյանը ընտրվել է 

հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության 

ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Արամ Գագիկի Մաթևոսյանը ընտրվել է 

մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Սմբատ Գրիգորի Շահինյանը ընտրվել է 

մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Սամվել Հակոբի Ջիլավյանը ընտրվել է 

մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 

- Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ռոբերտ Նավասարդի Չիթչյանը ընտրվել է 

ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի դոցենտի 

պաշտոնում: 

 

2. Լսեցին – Դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի վարիչի պաշտոնի տեղակալման 

հարցը: 

Դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի վարիչի թափուր պաշտոնի համար դիմել 

է ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Արմեն Հրաչիկի Քամալյանը: 

 

Փակ, գաղտնի քվեարկության արդյունքների հիման վրա գիտական խորհուրդը  

Որոշեց - Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Արմեն Հրաչիկի Քամալյանը 



       ընտրվել է դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի վարիչ: 

 

3. Լսեցին – Մաթեմատիկա, մեխանիկա, ակտուարական մաթեմատիկա 

մասնագիտությունների բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2014-2015թթ. 

ուսումնական տարվա ավարտական, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների 

նախագահների հաշվետվությունները: 

  

Որոշեցին - Ընդունել մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի և 

մագիստրարուրայի 2014-2015թթ. ուսումնական տարվա ավարտական, 

ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների 

հաշվետվությունները: 

 

4.Լսեցին - Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորում: 

Որոշեցին – Ատեստավորել   

ա/ երկու տարվա ասպիրանտ Ասատուր Ժորայի Խուրշուդյանին (մեխանիկայի ամբիոն) 

- Ա.02.04. – դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա մասնագիտությամբ: 

բ/ երկու տարվա ասպիրանտ Վահան Սեյրանի Ստեփանյանին (մեխանիկայի ամբիոն) - 

Ա.02.01. – տեսական մեխանիկա մասնագիտությամբ: 

գ/ մեկ տարվա ասպիրանտ Վարդան Գևորգի Բարդախչյանին (ֆինանսական 

մաթեմատիկայի ամբիոն) - Ը.00.08. – մաթեմատիկական տնտեսագիտություն  

մասնագիտությամբ: 

 

5. Լսեցին –Ասպիրանտների գիտական ղեկավարների հաստատում: 

ա/ Ասպիրանտ Յու.Աշրաֆյանի (դիֆերենցիալ հավասարումների  ամբիոն) գիտական 

ղեկավար հաստատել ֆիզ.մաթ.գիտ. դոկտոր Տ.Հարությունյանին: 

բ/ Ասպիրանտ Տ.Փիլիպոսյանի (ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի 

կառավարման ամբիոն), գիտական ղեկավար հաստատել ֆիզ.մաթ.գիտ. դոկտոր 

Վ.Օհանյանին: 

գ/ Ասպիրանտ Մ.Սաֆարյանի (մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների 

տեսության), գիտական ղեկավար հաստատել ֆիզ.մաթ.գիտ. դոկտոր 

Գ.Կարագուլյանին: 



6. Լսեցին –  Մանկ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ Է.Ի. Այվազյանի   §Մաթեմատիկայի 

դասավանդման մեթոդիկա¦ դասագիրքը հրատարակման ներկայացնելու հարցը: 

 Որոշեցին -  Մանկ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ Է. Ի. Այվազյանի   §Մաթեմատիկայի 

դասավանդման մեթոդիկա¦ դասագիրքը երաշխավորել  հրատարակման: 

 

7. Լսեցին- Ամբիոնների վարիչների զեկույցները ֆակուլտետում կուրատորների 

աշխատանքի մասին:  

Որոշեցին – Կուրատորների աշխատանքը համարել բավարար: 

 

8. Լսեցին – Ասպիրանտ Սաթենիկ Մանվելի Սարգսյանի (հեռակա ուսուցում) գիտական 

ղեկավարի և թեկնածուական ատենախոսության թեմայի փոփոխության 

հարցը: 

 Որոշեցին – Հաստատել Ասպիրանտ Սաթենիկ Մանվելի Սարգսյանի (հեռակա 

ուսուցում) թեկնածուական ատենախոսության թեման §Պետական 

պարտքի կայունությունը և ֆինանսական ճգնաժամերի ազդեցությունը 

անցումային երկրների վրա (սնանկացման հավանականությունների 

գնահատումը)¦ Ը.00.08.– մաթեմատիկական տնտեսագիտություն 

մասնագիտությամբ: Գիտական ղեկավար հաստատել տնտ.գիտ.դոկտոր 

Ռուբեն Ալբերտի Գևորգյանին): 

 

9. Լսեցին - Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահի 

հաստատման հարցը: 

Որոշեցին -  ՈՒԳԸ  նախագահ  հաստատել ասպիրանտ Հասմիկ Աշոտի Մկոյանին:  

 

 

11. Լսեցին – Հաղորդում 2014-2015 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի 

արդյունքների մասին: 

Որոշեցին – Հաղորդումը ընդունել ի գիտություն, աշխատանքները համարել բավարար: 

 

 

Խորհրդի նախագահ                     Ա.Ա.Սահակյան 

         

 Գիտքարտուղար                           Ս.Հ.Ջիլավյան 



 

 

              

 


