Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Երևանի պետական համալսարանի
կենսաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի
2021 թ. մայիսի 27-ին կայացած թիվ 9 առցանց նիստի
Գիտական խորհրդի նիստն անցկացվել է առցանց հեռավար համակարգով,
խորհրդի 40 անդամներից նիստին մասնակցել են 28-ը:

Օրակարգում՝
1. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի
պաշտոնների տեղակալման մրցութի հարցը։
2. Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների և հայցորդների ատեստավորման հարցը։
3. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենդանաբանության ամբիոնի դոցենտ,
կ.գ.թ.

Աստղիկ

Սամվելի

մակաբուծաբանություն,
կենսաբանական

Ղազարյանի՝

էկոլոգիա»

գիտություններ/,

Գ.00.08

«Կենդանաբանություն,

մասնագիտությամբ

թեկնածուական

/բնագավառ`

ատենախոսություններ

ղեկավարելու համար ԲՈԿ-ից թույլտվություն ստանալու հարցը:
4. Ընթացիկ հարցեր:
1. ԼՍԵՑԻՆ՝ Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան Է.Ս. Գևորգյանի հաղորդումը
պրոֆեսորադասախոսական

համակազմի

պաշտոնների

տեղակալման՝

գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնում 1.0 դրույքաչափով (1 տեղ) պրոֆեսորի
պաշտոնի, բուսաբանության և սնկաբանության (4 տեղ), կենդանաբանության (1
տեղ), էկոլոգիայի և բնության պահպանության (2 տեղ), մարդու և կենդանիների
ֆիզիոլոգիայի

(2

տեղ),

կենսաքիմիայի,

մանրէաբանության

և

կենսատեխնոլոգիայի (2 տեղ) ամբիոններում 1.0 դրույքաչափով դոցենտի
պաշտոնների թափուր տեղերի ընտրության մասին։

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Կենսաբանության ֆակուլտետի մրցութային հանձնաժողովի
նախագահ, պրոֆեսոր Ֆ.Դ. Դանիելյանը։
Ֆ.Դ.

Դանիելյանը

գենետիկայի

և

հայտնեց,

բջջաբանության

որ

ԵՊՀ

ամբիոնի

կենսաբանության
պրոֆեսորի

ֆակուլտետի

թափուր

պաշտոնի

տեղակալման մրցույթին մասնակցելու համար դիմել է նույն ամբիոնի պրոֆեսոր,
կ.գ.դ. Գալինա Գեորգիի Հովհաննիսյանը։
Դոցենտների թափուր պաշտոնների տեղակալման մրցույթին մասնակցելու
համար դիմել են բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնի դոցենտներ՝
Աստղիկ Վիկտորի Պողոսյանը, Ինեսսա Մակեդոնի Էլոյանը, Իրեն Վաչագանի
Շահազիզյանը, Նարինե Հմայակի Զաքարյանը, կենդանաբանության ամբիոնի
դոցենտ Աշոտ Վարդգեսի Ասլանյանը, էկոլոգիայի և բնության պահպանության
ամբիոնի դոցենտներ Կարեն Արամայիսի Ղազարյանը, Հասմիկ

Սեդրակի

Մովսեսյանը, մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտներ Նոնա
Յուրիի

Ադամյանը,

Էմմա

Սերգեյի

Գևորգյանը

և

կենսաքիմիայի,

մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտներ Սեդա Վիկտորի
Մարությանը, Լիլիթ Սերգեյի Գաբրիելյանը։
Մրցութային

հանձնաժողովի

նախագահը

ներկայացրեց

թեկնածուների

անձնական գործերի տվյալները, ինչպես նաև համապատասխան ամբիոնների և
ֆակուլտետի մրցութային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունները:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Պրոֆեսորի և դոցենտների թափուր պաշտոններում ներկայացված
թեկնածուների ընտրության հարցը դնել փակ (գաղտնի) քվեարկության, որն
անցկացվեց հեռավար, հետևաբար չընտրվեց հաշվիչ հանձնաժողով:

ԼՍԵՑԻՆ՝ Տեղեկություններ առցանց համակարգով անցկացրած փակ (գաղտնի)
քվեարկության

արդյունքների

քվեարկությանը

մասնակցել

են

մասին:
27

Խորհրդի

անդամ:

ներկա

անդամներից

Քվեարկության

արդյունքներն

ամփոփվել են համակարգչի օգնությամբ, որի համաձայն բոլոր թեկնածուներն
ընտրվեցին միաձայն՝ 27 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ։

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
1. Հաստատել ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի փակ
(գաղտնի) քվեարկության արդյունքները։
2. Փակ (գաղտնի) քվեարկության արդյունքներով համարել ընտրված 1.0
դրույքաչափով ՝

Գալինա Գեորգիի Հովհաննիսյանին գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի
պրոֆեսորի պաշտոնում;

Աստղիկ Վիկտորի Պողոսյանին բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնի
դոցենտի պաշտոնում;

Իրեն

Վաչագանի

Շահազիզյանին

բուսաբանության

և

սնկաբանության

ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում;

Ինեսսա Մակեդոնի Էլոյանին բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնի
դոցենտի պաշտոնում;

Նարինե Հմայակի Զաքարյանին բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնի
դոցենտի պաշտոնում;

Աշոտ Վարդգեսի Ասլանյանին կենդանաբանության ամբիոնի դոցենտի
պաշտոնում։

Կարեն Արամայիսի Ղազարյանին էկոլոգիայի և բնության պահպանության
ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում;

Հասմիկ Սեդրակի Մովսեսյանին էկոլոգիայի և բնության պահպանության
ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում;

Նոնա Յուրիի Ադամյանին մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի
դոցենտի պաշտոնում;

Էմմա Սերգեյի Գևորգյանին մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի
դոցենտի պաշտոնում;

Լիլիթ

Սերգեյի

Գաբրիելյանին

կենսաքիմիայի,

մանրէաբանության

և

մանրէաբանության

և

կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում;

Սեդա

Վիկտորի

Մարությանին

կենսաքիմիայի,

կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում։

2․ ԼՍԵՑԻՆ՝ Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների և հայցորդների ատեստավորման
հարցը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի
վարիչ, կ.գ.դ. պրոֆեսոր Պ.Հ. Վարդևանյանը, բուսաբանության և սնկաբանության
ամբիոնի

վարիչ՝

մանրէաբանության

կ.գ.դ.,
և

պրոֆ.

Ս.Գ.Նանագյուլյանը,

կենսատեխնոլոգիայի

ամբիոնի

կենսաքիմիայի,

դոցենտ,

կ.գ.դ.,

Կ.Ա.

Թռչունյանը: Գիտական ղեկավարների կողմից ներկայացվեցին տարվա ընթացքում
ասպիրանտների և հայցորդների կողմից կատարված աշխատանքները:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հաշվի առնելով, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ասպիրանտների
կողմից կատարվել են պլանով նախատեսված աշխատանքները և ամբիոնների
կարծիքները` ատեստավորել առկա ուսուցմամբ ասպիրանտներին և հայցորդներին.
1. Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի

ամբիոնի

երրորդ տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտ Հեղինե Խաժակի
Գևորգյանին (գիտական ղեկավար` կ.գ.դ. դոցենտ Կ. Ա. Թռչունյան):
2. Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի

ամբիոնի

երրորդ տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտ Սուսաննա Աշոտի
Գևորգյանին (գիտական ղեկավար` կ.գ.դ. դոցենտ Կ. Ա. Թռչունյան):
3. Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնի երկրորդ տարվա առկա
ուսուցմամբ ասպիրանտ Վահագն Սմբաթի Գևորգյանին (գիտական
ղեկավար` բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնի վարիչ, կ.գ.դ.
պրոֆ. Ս.Գ. Նանագյուլյան):

4. Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի
առաջին

տարվա

առկա

ուսուցմամբ

ասպիրանտ

ամբիոնի
Անահիտ

Համբարձումի Շիրվանյանին (գիտական ղեկավար` կ.գ.դ. դոցենտ Կ.Ա.
Թռչունյան)։
5. Կենսաֆիզիկայի ամբիոնի հայցորդ Նարա Պետրոսյանին (գիտական
ղեկավար` կ.գ.դ. պրոֆեսոր Պ.Հ. Վարդևանյան):
6. Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի
հայցորդ Լուսինե Գասպարյանին (գիտական ղեկավար կ.գ.դ., դոցենտ
Կ.Ա. Թռչունյան):
3. ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենդանաբանության ամբիոնի
դոցենտ, կ.գ.թ. Աստղիկ Սամվելի Ղազարյանին թեկնածուական ատենախոսություն
ղեկավարելու իրավունք տրամադրելու միջնորդությամբ ԲՈԿ դիմելու հարցը
(բնագավառ`

կենսաբանական

գիտություններ,

մասնագիտությունը`

Գ.00.08

«Կենդանաբանություն, մակաբուծաբանություն, էկոլոգիա»):
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան` ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ,
պրոֆ. Է.Ս. Գևորգյանը, կենդանաբանության ամբիոնի վարիչ, կ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ․Ս.
Առաքելյանը: Հաշվի առնելով կենդանաբանության ամբիոնի կարծիքը, դոցենտ, կ.գ.թ.
Աստղիկ Սամվելի Ղազարյանի փորձն ու գիտական գործունեության ծավալը՝ 3 գիրք,
30 հոդված (արտասահմանում տպագրված 14, ազդեցության գործակցով՝ 7) և 20
թեզիսներ

(արտասհմանում՝

15),

ինչպես

նաև

այն,

որ

Ա.Ս.

Ղազարյանն

իրականացրել է 32 գիտական ծրագրեր, որից 16-ում հանդես է եկել որպես ղեկավար,
միջնորդել ԲՈԿ-ին թույլատրելու Աստղիկ Սամվելի Ղազարյանին թեկնածուական
ատենախոսությունների գիտական ղեկավար հանդես գալու համար:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Դիմել ԲՈԿ` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենդանաբանության
ամբիոնի

դոցենտ,

«Կենդանաբանություն,

կ.գ.թ.

Աստղիկ

Սամվելի

մակաբուծաբանություն,

Ղազարյանին

էկոլոգիա»

Գ.00.08

մասնագիտությամբ

(բնագավառ` կենսաբանական գիտություններ), թեկնածուական ատենախոսություն
ղեկավարելու իրավունք տրամադրելու միջնորդությամբ։
4. ԼՍԵՑԻՆ՝ ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի
աշխատակիցների (Գ.Հ. Փանոսյան, Ս.Ա. Ղոնյան, Ա.Վ. Ներկարարյան, Մ.Ս.
Միքաելյան) կողմից հեղինակած ‹‹Լաբորատոր աշխատանքներ կենսաֆիզիկայից,
մաս 1›› լրացված և վերամշակված ուսումնամեթոդական ձեռնարկի (երկրորդ
հրատարակություն) հրատարակման հարցը։
ԵԼՈՒՅԹ ՈՒՆԵՑԱՆ` կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան` ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ,
պրոֆ. Է.Ս. Գևորգյանը, կենսաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, կ.գ.դ. Պ.Հ. Վարդևանյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`

երաշխավորել «Լաբորատոր աշխատանքներ կենսաֆիզիկայից,

մաս 1» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը հրատարակման:

Գիտական խորհրդի նախագահ՝
ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, պրոֆ.

Է.Ս. Գևորգյան

Գիտական խորհրդի քարտուղար`
դոցենտ`

Ի.Վ. Շահազիզյան

