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Երևանի պետական համալսարանի 

Կենսաբանության ֆակուլտետի հարցման կարգով անցկացվող գիտական 

խորհրդի 2020 թ. նոյեմբերի  20-ին կայացած թիվ 2 նիստի 

 

Գիտական խորհրդի 41 անդամներից հարցմանը մասնակցել են 30-ը: 

 

 

Օրակարգ՝ 

 

 ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 

ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ 

ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթին 

մասնակցելու համար կենսաբանության ֆակուլտետից թեկնածուների 

առաջադրման հարցը:  

 Պետական Բյուջեից Գիտական և Գիտատեխնիկական Գործունեության 

Պայմանագրային (Թեմատիկ) Ֆինանսավորմամբ թեմայի ամփոփիչ 

հաշվետվության հարցը: 

 Հեռակա ասպիրանտների ատեստավորման հարցը: 

 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝   ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 

ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների 

անվանական կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթին մասնակցելու համար 

կենսաբանության ֆակուլտետից թեկնածուների առաջադրման հարցը:  

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ`   հաշվի առնելով բարձր առաջադիմությունը և ակտիվ մասնակցությունը 

գիտահետազոտական և հասարակական աշխատանքներին առաջադրել՝ 

1. «Կենսաբանություն» մասնագիտության բակալավրիատի չորրորդ կուրսի 

ուսանողուհի Արևիկ Անդրանիկի Ղռմաջյանի,  

2. «Կենսաքիմիա» մասնագիտության բակալավրիատի երկրորդ կուրսի 

ուսանողուհի Լուսինե Վանիկի Սեդրակյանի, 

3. «Կենսաֆիզիկա» մագիստրոսական կրթական ծրագրի երկրորդ կուրսի 

ուսանող Գևորգ Ավագի Ավագյանի,  



4. «Էկոլոգիա և կենսառեսուրսների կառավարում» մագիստրոսական կրթական 

ծրագրի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Հասմիկ Վարդանի Վարդումյանի 

թեկնածությունները: 

 

ԼՍԵՑԻՆ` Պետական Բյուջեից Գիտական և Գիտատեխնիկական Գործունեության 

Պայմանագրային (Թեմատիկ) Ֆինանսավորմամբ թեմայի ամփոփիչ հաշվետվության 

հարցը: 

Թեմա՝ «Կրծքագեղձի հակաքաղցկեղային նոր թերապևտիկ մոտեցումներ 

հայկական դեղաբույսերի լուծամզվածքների կիրառմամբ՝ համակցված Լ-

արգինին/պոլիամին/ազոտի օքսիդ ուղու արգելակիչներով»: 

Ղեկավար՝  Նիկոլայ Վլադիմիրի Ավթանդիլյան: 

 

ԵԼՈՒՅԹ ՈՒՆԵՑԱՆ`       կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, 

պրոֆեսոր Է.Ս. Գևորգյանը, «Կենսաբանության» ԳՀ ինստիտուտի կրտսեր 

գիտաշխատող, կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի 

ասիսիտենտ, կ.գ.թ. Նիկոլայ Վլադիմիրի Ավթանդիլյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝       Կենսաբանության ֆակուլտետի «Կենսաբանության» ԳՀ ինստիտուտի 

կրտսեր գիտաշխատող, կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի 

ամբիոնի ասիսիտենտ, կ.գ.թ. Նիկոլայ Վլադիմիրի Ավթանդիլյանի ՀՀ Պետական 

Բյուջեից Գիտական և Գիտատեխնիկական Գործունեության Պայմանագրային 

(Թեմատիկ) Ֆինանսավորմամբ՝ 18T-1F267 ծածկագրով «Կրծքագեղձի 

հակաքաղցկեղային նոր թերապևտիկ մոտեցումներ հայկական դեղաբույսերի 

լուծամզվածքների կիրառմամբ՝ համակցված Լ-արգինին/պոլիամին/ազոտի օքսիդ ուղու 

արգելակիչներով» թեմայի օրացուցային պլանով նախատեսված աշխատանքները 

համարել ավարտված: 

 

ԼՍԵՑԻՆ` Հեռակա ասպիրանտների ատեստավորման հարցը: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, 

պրոֆեսոր Է.Ս. Գևորգյանը, դեկանի տեղակալ, էկոլոգիայի և բնության 

պահպանության ամբիոնի դոցենտ՝ կ․գ․թ․ Կ.Ա․ Ղազարյանը: Ներկայացվեցին տարվա 

ընթացքում ասպիրանտների կատարված աշխատանքները: 



ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ասպիրանտների 

կողմից կատարվել են պլանով նախատեսված աշխատանքները և ամբիոնների 

կարծիքները `ատեստավորել հեռակա  ուսուցմամբ ասպիրաններին. 

 

Սարգսյան Անժելա, Մանուկյան Ալիսա (Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն),   

Բոյաջյան Էմմա, Եսայան Տիգրան (Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն), 

Արզումանյան Մերի (Կենդանաբանության ամբիոն), 

Եգորյան Հասմիկ, Սարգսյան Մարգարիտա (Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի 

ամբիոն), 

Սարգսյան Մարիամ, Պետրոսյան Գայանե, Մամիկոնյան Անահիտ, Այվազյան Իրինա, 

Սարգսյան Ռազմիկ, Կարապետյան Լուսինե (Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և 

կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն): 

 

 

 

Գիտական խորհրդի նախագահ՝       

ՀՀ ԳԱԱ  թղթ. անդամ, պրոֆ.                                     Է.Ս. Գևորգյան 

 

 

Գիտական խորհրդի քարտուղար`       

դոցենտ`                                                                                                Ի.Վ. Շահազիզյան 

 

 

  



Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Երևանի պետական համալսարանի 

Կենսաբանության ֆակուլտետի հարցման կարգով անցկացվող գիտական 

խորհրդի 2020 թ. նոյեմբերի  28-ին կայացած թիվ 3 նիստի 

 

Գիտական խորհրդի 41 անդամներից հարցմանը մասնակցել են 31-ը: 

 

Օրակարգ՝  

 կենսաբանության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմից 

ԵՊՀ-ի գիտական խորհրդի անդամության ընտրովի թեկնածուի 

առաջադրման հարցը: Քննարկվել է կենսաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, 

կ.գ.դ, պրոֆ. Պ.Հ. Վարդևանյանի թեկնածությունը: 

 

ԼՍԵՑԻՆ`             Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության 

ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմից ԵՊՀ-ի գիտական խորհրդի 

անդամության ընտրովի թեկնածուի առաջադրման հարցը:  

 

ԱՐՏԱՀԱԿՏՎԵՑ՝  կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան` ՀՀ ԳԱԱ թղթ. 

անդամ, պրոֆ. Է.Ս. Գևորգյանը: Առաջադրվեց կենսաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, 

կ.գ.դ, պրոֆ. Պ.Հ. Վարդևանյանի թեկնածությունը: 

 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ`  ԵՊՀ-ի գիտական խորհրդի անդամության համար 

առաջադրել կենսաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, կ.գ.դ, պրոֆ. Պ.Հ. Վարդևանյանի 

թեկնածությունը: 

 

 

 

Գիտական խորհրդի նախագահ՝       

ՀՀ ԳԱԱ  թղթ. անդամ, պրոֆ.                                     Է.Ս. Գևորգյան 

 

 

Գիտական խորհրդի քարտուղար`       

դոցենտ`                                                                                                Ի.Վ. Շահազիզյան 


