
 

 

 

   

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հոգեբանություն» մասնագիտության «Հոգեբանու-

թյուն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Լինա Արտակի Ասատրյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը 

ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 30% զեղչի կիրառմամբ, որպես հաշմանդամ 

ազատամարտիկ ծնող ունեցող ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հոգեբանություն» մասնագիտության «Հոգեբանու-

թյուն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Սյուզաննա Վարուժանի Շահնազարյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի 

ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 30% զեղչի կիրառմամբ, 

որպես հաշմանդամ ազատամարտիկ ծնող ունեցող ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 



 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնա-

գիտության «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի 

ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Նորա Ռոբերտի Խաչատրյանի 2021-2022 

ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի 

փոխհատուցել` 50% զեղչի կիրառմամբ, որպես 23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ 

(միածնող) ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 



 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության  

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի բակալավրի կրթական ծրագրի 

վճարովի ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Նանե Մելիքի Ներսիսյանի 2021-2022 

ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի 

փոխհատուցել` 60% զեղչի կիրառմամբ, որպես մասնաճյուղի աշխատակցի երեխա-ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ 

 ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Մասնագիտական մանկավարժություն» մասնա-

գիտության  «Ռուսաց լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի բակալավրի կրթական 

ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Ռոմելա Նվերի Թամրազյանի 

2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով 

մասնակի փոխհատուցել` 30% զեղչի կիրառմամբ, որպես հաշմանդամ ազատա-մարտիկ ծնող ունեցող 

ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 



              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտու-

թյան «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի 

ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Լիլիթ Լևոնի Ասատրյանի 2021-2022 

ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի 

փոխհատուցել` 30% զեղչի կիրառմամբ, որպես հաշմանդամ ազատամարտիկ ծնող ունեցող ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/ հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

             

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագի-

տության «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի 

ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Սյուզաննա Գարեգինի Գասպարյանի 2021-2022 

ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի 

փոխհատուցել` 30% զեղչի կիրառմամբ, որպես հաշմանդամ ազատամարտիկ ծնող ունեցող ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/ հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 



              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հոգեբանություն» մասնագիտության «Հոգեբանու-

թյուն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Հրաչուհի Հրաչիկի Թամամյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը 

ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 30% զեղչի կիրառմամբ, որպես հաշմանդամ 

ծնող ունեցող ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հոգեբանություն» մասնագիտության «Հոգեբանու-

թյուն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Էլինա Անդրանիկի Փարսադանյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման 

վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 30% զեղչի կիրառմամբ, որպես երեք և 

ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքի ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 



              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի 

երրորդ կուրսի ուսանողուհի Ինգա Գառնիկի Ասլանյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին 

կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 20% զեղչի 

կիրառմամբ, որպես սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովության գնահատման համա-

կարգում հաշվառված, անապահովության 0 միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքի) ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության «Պատմություն» 

բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանող Լյովա 

Խաժակի Հովակիմյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը 

ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 30% զեղչի կիրառմամբ, որպես մարտական 

հերթապահություն իրականացնող զորամասում մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված 

պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

 

 

 



         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնա-

գիտության «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի 

ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Նարինե Անդրանիկի Աստիկյանի 2021-2022 

ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի 

փոխհատուցել` 20% զեղչի կիրառմամբ, որպես մարտական գործողությունների մասնակցի 

(ազատամարտիկի) երեխա ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագի-

տության «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի 

ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Անի Արտակի Մելիքջանյանի 2021-2022 

ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի 

 

 



փոխհատուցել` 50% զեղչի կիրառմամբ, որպես 23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ 

(միածնող) ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության «Զբոսաշրջություն» 

բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Աստղիկ Դավիթի Ղազարյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը 

ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 50% զեղչի կիրառմամբ, որպես 23 տարին 

չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

 

 



ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության «Զբոսաշրջություն» 

բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Թինա 

Մերուժանի Թամրազյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը 

ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 50% զեղչի կիրառմամբ, որպես մինչև մեկ 

տարեկան երեխա ունեցող ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության «Զբոսաշրջություն» 

բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Սվետլանա Արարատի Օհանյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման 

վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 50% զեղչի կիրառմամբ, որպես 23 

տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 



              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության «Զբոսաշրջություն» 

բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Մարսելա Քաջիկի Մալաքյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը 

ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 50% զեղչի կիրառմամբ, որպես 23 տարին 

չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)»  մաս-

նագիտության  «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի 

վճարովի  ուսուցման  համակարգի  երրորդ կուրսի ուսանողուհի Էլլա Ռադիկի Կարապետյանի  2021-

2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով 

մասնակի փոխհատուցել` 50% զեղչի կիրառմամբ, որպես 23 տարին չլրացած միակողմանի 

ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

 



 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

             

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ 

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության «Դեկորատիվ-

կիրառական արվեստ» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երկրորդ 

կուրսի ուսանողուհի Իննա Պարույրի Եգանյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի 

ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 50% զեղչի կիրառմամբ, 

որպես 23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ 

ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության «Դեկորատիվ-

կիրառական արվեստ» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երկրորդ 

կուրսի ուսանողուհի Նարա Հայկի Ստեփանյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին 

 

 



կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 20% զեղչի 

կիրառմամբ, որպես մարտական գործողությունների մասնակցի (ազատամարտիկի) երեխա-

ուսանողի: 

Հիմք՝ մանդատային  հանձնաժողովի ս/թ  հոկտեմբերի  7–ի նիստի  որոշումը: 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                      Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ 

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)» մաս-

նագիտության «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի 

վճարովի ուսուցման համակարգի առաջին կուրսի ուսանող Ռաֆիկ Կարենի Գուլլակյանի 2021-2022 

ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի 

փոխհատուցել` 20% զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ Բ․ Բալինյանի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

              

 

 



 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտու-

թյան «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի 

ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Մերի Էդգարի Խառատյանի 2021-2022 

ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի 

փոխհատուցել` 20% զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտու-

թյան «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի 

ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Սյուզաննա Էմիլի Խառատյանի 2021-2022 

ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի 

փոխհատուցել` 10% զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

 



         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

             

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտու-

թյան «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի 

ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Լուիզա Կարենի Չոբանյանի 2021-2022 

ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի 

փոխհատուցել` 20% զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 
 

ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի 

երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Լիլիա Արգիշտիի Դավթյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին 

 

 



կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 20% զեղչի 

կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի 

երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Անժելինա Վահեի Մելիքբեկյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա 

առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 30% 

զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

 

 



ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համա-

կարգի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Մարիետա Կարենի Գուլլակյանի 2021-2022 ուսումնական 

տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 

20% զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության «Պատմություն» 

բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Դիանա 

Վաչագանի Բեգլարյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը 

ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 20% զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 



 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության «Պատմություն» 

բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Թամարա Գարիկի Ջանվելյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը 

ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 20% զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության «Պատմություն» 

բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Մարիա Նվերի Ստեփանյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը 

ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 20% զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 



 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հոգեբանություն» մասնագիտության «Հոգեբանու-

թյուն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Անի Մարգարի Դոլյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը 

ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 30% զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

 

 



ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հոգեբանություն» մասնագիտության «Հոգեբանու-

թյուն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Քրիստինե Արայիկի Խալաթյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը 

ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 30% զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հոգեբանություն» մասնագիտության «Հոգեբանու-

թյուն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Աստղիկ Գառնիկի Մանուչարյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման 

վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 30% զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 



             

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հոգեբանություն» մասնագիտության «Հոգեբանու-

թյուն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Անուշ Դավիթի Մարդանյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը 

ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 30% զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հոգեբանություն» մասնագիտության «Հոգեբանու-

թյուն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Անի Բագրատի Փաշինյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը 

ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 30% զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 



 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի 

երրորդ կուրսի ուսանողուհի Արուս Վարդանի Ամիրյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին 

կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 20% զեղչի 

կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

 

 



ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի 

երրորդ կուրսի ուսանողուհի Լիլիթ Աշոտի Բադալյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին 

կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 20% զեղչի 

կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

             

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի 

երրորդ կուրսի ուսանողուհի Միլենա Համբարձումի Գևորգյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա 

առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 30% 

զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 



              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի 

երրորդ կուրսի ուսանողուհի Ռիմա Արմենի Սարգսյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին 

կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 20% զեղչի 

կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

             

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի 

երրորդ կուրսի ուսանողուհի Նարինե Արմենի Սարգսյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին 

կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 20% զեղչի 

կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 



 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համա-

կարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Անի Շահմարի Ղազարյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա 

առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 20% 

զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 
 

ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 



Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համա-

կարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Ամալյա Արայիկի Մեհրաբյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա 

առաջին կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 20% 

զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

              

 

ՀՐԱՄԱՆ    №  ___________            §_______¦                     __________ 2021թ. 

 
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻ 

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ֆինանսներ» մասնագիտության «Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)» 

բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանող Նարեկ 

Նշանի Գասպարյանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձը 

ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցել` 10% զեղչի կիրառմամբ: 

Հիմք՝ ուսանողի դիմումը, մասնաճյուղի «ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբու-

հական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի 19.13 կետը: 

 

 

 

         ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                   Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 


