ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈԻՆ
Երևանի պետական համալսարանի Ֆիզիկայի ֆակուլտետի
գիտական խորհրդի 05.02.2021թ. կայացած թիվ 7.20-21 նիստի

Նիստը անցկացվեց հեռավար: Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի
36 անդամներից 29-ը:
Հաստատվեց հետևյալ օրակարգը՝
1. ԳՊԿ հայտարարած «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության
պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման» մրցույթին մասնակցելու
հայտերի երաշխավորման հարցը:
2. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողներին կրթաթոշակ հատկացնելու հարցը:

Լսեցին. ԳՊԿ հայտարարած «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության
պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման» մրցույթին մասնակցելու հայտերի
երաշխավորման հարցը:

Որոշեցին.

Երաշխավորել ներքո նշված հայտերի ԳՊԿ հայտարարած «Գիտական և

գիտատեխնիկական

գործունեության

պայմանագրային

(թեմատիկ)

ֆինանսավորման» մրցույթին մասնակցելու համար՝

1. Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ, ֆիզմաթ. գիտ. թեկ., Լ. Ալոյանի
(ղեկավար) “Մետաղ պարունակող միացությունների ազդեցությունը ԴՆԹ-ի
կառուցվածքային

փոփոխությունների

վրա

էլեկտրոնային

փնջով

ճառագայթահարման դեպքում”
2. Օպտիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր Լ. Ասլանյանի (ղեկավար)
“Տարածական և ժամանակային անհամասեռությամբ միջավայրերը լազերային
ճառագայթման պարամետրերի կառավարման օպտիկական համակարգերում”
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3. Ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ, ֆիզմաթ. գիտ. թեկ, Հ.
Բադալյանի

(ղեկավար)

“Ոչ

իոնացնող

ճառագայթման

ազդեցության

մեխանիզմների ուսումնասիրությունը և դրանց վտանգի ռիսկերի գնահատումը”
4. Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր

Ա.Ռ.

Բալաբեկյանի (ղեկավար) “Ծանր միջուկների ինքնակամ և 17 ՄէՎ էներգիայով
պրոտոնների ազդեցության տակ հարկադրական բաժանման հազվագյուտ
պրոցեսներ”
5. Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ. գիտ. դոկ.,

Մ.Գ.

Գրիգորյանի (ղեկավար) “Ունիվերսալ Ֆուրիեի շարքեր ունեցող ֆունկցիաների
գոյությունն ու կառուցվածքը”
6. Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ, ֆիզմաթ. գիտ. թեկ.,
Կարապետյանի

(ղեկավար)

“Կենսաբանորեն

ակտիվ

Ն.
միացությունների

ազդեցությունը արյան ԴՆԹ-ի կառուցվածքային առանձնահատկությունների վրա
նորմայում և պաթոլոգիայում ”
7. Մոլեկուլային

ֆիզիկայի

Մամասախլիսովի

ամբիոնի

դոցենտ,

(ղեկավար)

ֆիզմաթ.

գիտ.

“Կենսասենսորների

դոկ.,

Ե.Շ.

ֆունկցիոնալ

հատկությունները և նուկլեինաթթուների կառուցվածքը և հիբրիդացումը”
8. Օպտիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր պրոֆեսոր Ռ.Հակոբյանի
(ղեկավար)

“Անիզոտրոպ

էլաստոմերների

հիման

վրա

պատրաստված

ալիքաթիեղներիառաձգական և օպտիկական հատկությունները”
9. Օպտոէլեկտրոնիկայի և ֆոտոնիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտ
աշխատող,

ֆ.մ.գ.թ.

Մ.

Ռաֆայելյանի

(ղեկավար)

“Օպտիկական

խելացի

նկարահանում տուրբուլենտ միջավայրերի միջով”
10. Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ, ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու Արամ
Մանասելյանի (ղեկավար) “Քվանտային կետերով ցանցերի և արևային տարրերի
ֆոտոէլեկտրական բնութագրերի արդյունավետ կառավարում”
11. Պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիայի առաջատար
գիտաշխատող, ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու Վալերի Ս. Հարությունյանի (ղեկավար)
“ WC-Co-C(ալմաստ) ալմաստ) կոմպոզիտների բարձր ճնշումային և
ջերմաստիճանային սինթեզ մեծ արդյունավետությամբ կտրող տարրերի ստեղծման ն
պատակով”
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12. Տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ա.

Սահարյանի (ղեկավար) “Տարածական կորության, տոպոլոգիայի ու սահմանների
ազդեցությունը քվանտային դաշտերի վրա․ Ճշգրիտ լուծվող մոդելներ”
13. Ֆիզիկայի

գիտահետազոտական

ինստիտուտի

Տեսական

ֆիզիկայի

գիտահետազոտական լաբորատորիա ավագ գիտ աշխատող, ֆիզմաթ. գիտ. թեկն.
Վ. Օհանյանի (ղեկավար) “Քվանտային մագնիսականության ցածր չափային
մոդելները նրանց կիրառություններ”
14. Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ֆիզ.մաթ.գիտ. դոկտոր Արշակ Լ.
Վարդանյանի

(ղեկավար) “Տաք լիցքակիրների էներգիական կորուստների

արագության կառավարում արտաքին դաշտերով՝ բևեռային տակդիրով միաշերտ
և երկշերտ գրաֆենում”
15. Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ, ֆիզմաթ. գիտ. թեկ.,

Ի.Վ.

Վարդանյանի (ղեկավար) “Կայունացնող և ապակայունացնող համալուծիչների
ազդեցությունը ԴՆԹ-ի G-հարուստ և C-հարուստ կոմպլեմենտար շղթաների
խառնուրդի կոնֆորմացիոն բաշխման վրա”:

Լսեցին – Ֆիզիկայի ֆակուլտետի

ուսանողներին անվանական կրթաթոշակ

հատկացնելու հարցը:

Որոշեցին – Անվանական կրթաթոշակ հատկացնել

ֆիզիկայի ֆակուլտետի

ներքոհիշյալ ուսանողներին

ԵՊՀ-ի կրթաթոշակ
1. Հարությունյան Մերի Լևոնի

-ֆիզ.ֆակ. բակալավրիատի 4-րդ կուրս

Գուրգեն Սահակյանի անվան
1. Բերբերյան Լիլիա Հովսեփի

- ֆիզ.ֆակ. բակալավրիատի 4-րդ կուրս
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Ալիխանյան եղբայրների անվան
1. Պետոյան Անահիտ Արմենի

- ֆիզ.ֆակ. բակալավրիատի 3-րդ կուրս

Վիկտոր Համբարձումյանի անվան
1. Վարոսյան Րաֆֆի Հրայրի

- ֆիզ.ֆակ. բակալավրիատի 3-րդ կուրս

2. Ասատրյան Հրաչյա Հայկի

- ֆիզ.ֆակ. բակալավրիատի 4-րդ կուրս

Ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան՝

Ռ.Ս. Հակոբյան

Խորհրդի քարտուղար՝

Գ.Հ. Հովհաննիսյան
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