
Արձանագրություն №14/2019-2020 

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի` 2020թ. հունիսի 15-16-ին 

տեղի ունեցած թիվ 14 առցանց նիստի 

 

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 85-ը 

(ութսունհինգը)։  

Նիստը նախագահում էր ռեկտորի ժ/պ Գ. Գ. Գևորգյանը։ 

Ռեկտորի ժ/պ Գ.Գ. Գևորգյանը, բացելով գիտական խորհրդի առցանց նիստը, 

հայտարարեց քվեակազմի առկայության մասին և քվեարկության դրեց նիստի 

օրակարգը.    

11..  «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 

համալսարանի ստորաբաժանումներից առաջադրված 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի թեկնածուների ընտրություն (զեկ.՝ 

ռեկտորի ժ/պ Գ. Գևորգյան)։  

 

Գիտխորհրդի անդամների կողմից օրակարգի համար այլ հարց չառաջարկվեց, և 

մասնակիցների բաց քվեարկությամբ ընդունվեց նիստի օրակարգը։ 

11..  Լսեցին.- «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների 

խորհրդի՝ համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից առաջադրված 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի թեկնածուների ընտրության մասին։ Ռեկտորի ժ/պ 

Գ. Գևորգյանը  ներկայացրեց թեկնածուներին և փակ գաղտնի քվեարկության  կարգը՝ 

նշելով, որ գիտական խորհրդի յուրքանչյուր անդամ կարող է առաջադրված 

թեկնածուների ցուցակից ընտրել մինչև 8 թեկնածուի, և ընտրված կհամարվեն 

առավելագույն ձայներ ստացած 8 թեկնածուները՝ ռեյտինգային սանդղակով։ Գ. 

Գևորգյանը հայտնեց նաև, որ 8-ից ավելի թեկնածուի օգտին քվեարկված 

քվեաթերթիկները կհամարվեն անվավեր։   

 

Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից առաջադրված 

թեկնածուներն էին.  

  

1.  Աթայան Արա Կամոյի  Մանկավարժության և կրթության զարգացման 

կենտրոնի ասիստենտ, ֆ.մ.գ.թ. 

2.  Ավագյան Ռոլանդ 

Մամիկոնի 

Ակադեմիկոս Գ. Սահակյանի անվան տեսական 

ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. 



անդամ,  ֆ.մ.գ.դ. 

3.  Բալյան Արշակ Յուրիի Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության 

ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. 

4.  Գաբուզյան Արա 

Հարությունի 

Քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, ի.գ.դ., 

պրոֆեսոր 

5.  Գալստյան Արշալույս 

Մերուժանի 

Ակադեմիկոս Հ. Թամրազյանի անվան հայ 

գրականության պատմության ամբիոնի դոցենտ, 

բ.գ.թ. 

6.  Դուրգարյան Նարինե 

Անժելոյի 

Օրգանական քիմիայի ամբիոնի վարիչ, ք.գ.դ., 

պրոֆեսոր 

7.  Խաչատրյան Կառլեն 

Գագիկի 

Կառավարման և գործարարության ամբիոնի 

վարիչ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

8.  Խաչատրյան Նարինե 

Գագիկի 

Անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հ.գ.թ., 

դոցենտ 

9.  Հախումյան Արսեն 

Ալեքսանդրի 

Հեռահաղորդակցության և ազդանշանների 

մշակման ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. 

անդամ 

10.  Հարությունյան Ռուբեն 

Միխայելի 

Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի վարիչ, 

ՀՀ ԳԱԱ թղթ․  անդամ, պրոֆեսոր 

11.  Հովհաննեսյան Ռուբեն 

Անդրանիկի 

Կենսաբժշկագիտության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ. 

12.  Մալխասյան Միքայել 

Արմենի 

Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. 

13.  Մարկոսյան Ռուբեն Լևոնի Հանրային կառավարման ամբիոնի դոցենտ, տեխ. 

գիտ. թեկ. 

14.  Ոսկանյան Վարդան 

Ստեփանի 

Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ 

15.  Չուբարյան Անահիտ 

Արտաշեսի 

Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական 

ինֆորմատիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ֆ.մ.գ.դ. 

16.  Պետրոսյան Դավիթ 

Վլադիմիրի 

Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի 

վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

17.  Սեդրակյան Անուշ 

Ռոստոմի 

Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի 

դոցենտ, բ.գ.թ. 

18.  Սողոմոնյան Մենուա 

Անդրանիկի 

Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների 

ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. 

19.  Քելյան Սարգիս Սամվելի Սերվիսի ամբիոնի դոցենտ, տեխ.գ.թ. 

20.  Քոչարյան Հայկ Մկրտչի Քաղաքակրթական և մշակութային 

հետազոտությունների կենտրոնի ավագ 

գիտաշխատող, պ.գ.թ., դոցենտ 

  

Փակ գաղտնի քվեարկության անցկացման համար կազմվեց հաշվիչ հանձնաժողով՝ 

հետևյալ կազմով. 

 

1. Արմեն Ավետիսյան (նախագահ) 

2. Եզնիկ Միրզոյան 



3. Հայկ Մնացականյան 

4. Վահրամ Պետրոսյան 

5. Նարեկ Մարգարյան 

 

Անցկացվեց փակ (գաղտնի) քվեարկություն և կրկնակի քվեարկություն, որի 

արդյունքների հիման վրա գիտական խորհուրդը որոշեց. 

 

11..  Հաստատել ԵՊՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից առաջադրված և 

ԵՊՀ գիտական խորհրդում ընտրված՝ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի 

պրոֆեորադասախոսական կազմի վերոնշյալ անդամներին․   

  

1.  Խաչատրյան Կառլեն 

Գագիկի 

Կառավարման և գործարարության ամբիոնի 

վարիչ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

2.  Խաչատրյան Նարինե 

Գագիկի 

Անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հ.գ.թ., 

դոցենտ 

3.  Հախումյան Արսեն 

Ալեքսանդրի 

Հեռահաղորդակցության և ազդանշանների 

մշակման ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. 

անդամ 

4.  Մալխասյան Միքայել 

Արմենի 

Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. 

5.  Ոսկանյան Վարդան 

Ստեփանի 

Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ 

6.  Չուբարյան Անահիտ 

Արտաշեսի 

Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական 

ինֆորմատիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ֆ.մ.գ.դ. 

7.  Սողոմոնյան Մենուա 

Անդրանիկի 

Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների 

ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. 

8.  Քելյան Սարգիս Սամվելի Սերվիսի ամբիոնի դոցենտ, տեխ.գ.թ. 

  

22..    Միջնորդությամբ հանդես գալ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության առջև՝ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամության՝ 

Համալսարանի կողմից առաջադրված վերոնշյալ կազմը ՀՀ վարչապետի 

հաստատմանը ներկայացնելու համար:  

  

  

Գիտական խորհրդի նախագահ`     Գ. Գ. Գևորգյան 

 

Գիտական խորհրդի քարտուղար`     Լ. Ս. Հովսեփյան 

            

17.06.2020թ. 


