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ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ    

‹‹ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ›› ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 22 ՆԻՍՏԻ 

11.02.2017թ.  

Որոշում 22/1 

 Հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի 2016-2017 ուստարվա 

երկրորդ կիսամյակի ժամանակցույցը, համաձայն հավելված 1: 

  

Որոշում 22/3 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 7-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 7-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն և 

կադաստրային գործ» մասնագիտության վճարովի ուսուցման համակարգի 

երրորդ կուրսի ուսանողուհի Նառա Մարտիկի Մնացականյանին  2016–2017 

ուսումնական  տարվա  երկրորդ  կիսամյակում` ս/թ մարտի 1-ից մինչև 

սեպտեմբերի 1-ը, նշանակել «Համլետ Կարայան» անվանական կրթաթոշակ՝ 

բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու, հասարակական  ակտիվ  

դիրքորոշում  և  պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  կապակցությամբ: 

Որոշում 22/4 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 7-րդ ենթակետով և Երևանի 
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պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 7-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Տնտեսագիտության տեսություն» 

մասնագիտության  անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի 

ուսանողուհի Հասմիկ Հարությունի Քարտաշյանին 2016-2017 ուսումնական  

տարվա  երկրորդ  կիսամյակում` ս/թ մարտի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ը, 

նշանակել «Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ՝ գերազանց 

առաջադիմություն ցուցաբերելու, հասարակական ակտիվ դիրքորոշում և  

պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  կապակցությամբ: 

Որոշում 22/5 

 Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 7-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 7-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Սերվիս» մասնագիտության  անվճար  

ուսուցման  համակարգի  երրորդ  կուրսի  ուսանողուհի  Մարգարիտա 

Վահանի Խառատյանին 2016–2017 ուսումնական տարվա երկրորդ 

կիսամյակում` ս/թ փետրվարի 1-ից մինչև հուլիսի 1-ը, նշանակել «Մոնթե 

Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ՝ գերազանց առաջադիմություն 

ցուցաբերելու, հասարակական ակտիվ դիրքորոշում և պատշաճ վարքագիծ 

ունենալու  կապակցությամբ: 

Որոշում 22/6 

 Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 7-րդ ենթակետով և Երևանի 
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պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 7-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և 

գրականություն» մասնագիտության  անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ 

կուրսի ուսանող Հայկ Արթուրի Դանիելյանին  2016–2017 ուսումնական  

տարվա  երկրորդ  կիսամյակում` ս/թ փետրվարի 1-ից մինչև  հուլիսի 1-ը,  

նշանակել «Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ՝ գերազանց 

առաջադիմություն ցուցաբերելու, հասարակական ակտիվ դիրքորոշում և 

պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  կապակցությամբ: 

Որոշում 22/7 

 Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 7-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 7-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և 

գրականություն» մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ 

կուրսի ուսանող Ռաֆայել Գառնիկի Հարությունյանին 2016–2017 

ուսումնական  տարվա  երկրորդ  կիսամյակում` ս/թ մարտի 1-ից մինչև  

սեպտեմբերի 1-ը,  նշանակել «Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ՝ 

գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելու, հասարակական  ակտիվ  

դիրքորոշում  և  պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  կապակցությամբ: 

 

 



Էջ  4  11-ից 
 

Որոշում 22/8 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 7-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 7-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և 

գրականություն» մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ 

կուրսի ուսանողուհի Մերի Սահակի Սարգսյանին 2016–2017 ուսումնական  

տարվա  երկրորդ  կիսամյակում` ս/թ մարտի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ը, 

նշանակել «ԵՊՀ ԻՄ» անվանական կրթաթոշակ՝ գերազանց առաջադիմություն 

ցուցաբերելու, հասարակական ակտիվ դիրքորոշում և պատշաճ  վարքագիծ  

ունենալու  կապակցությամբ: 

Որոշում 22/9 

 Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 7-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 7-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Մանկավարժություն և 

հոգեբանություն» մասնագիտության  անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ 

կուրսի ուսանողուհի  Մինավարդ Գագիկի Մելիքբեկյանին 2016–2017 

ուսումնական տարվա երկրորդ  կիսամյակում` ս/թ մարտի 1-ից մինչև 

սեպտեմբերի 1-ը, նշանակել «Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ՝ 

գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելու, հասարակական ակտիվ 

դիրքորոշում և  պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  կապակցությամբ: 
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Որոշում 22/10 

Կարևորելով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճուղում ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման և գնահատման գործող համակարգի դերն ու նշանակությունը, 

գիտելիքների գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների 

կողմից որպես հետադարձ կապ օգտագործելու անհրաժեշտությունը, ինչպես 

նաև մասնաճյուղում դասավանդման ու ուսումնառության շարունակական 

բարելավման և կատարողականի բարձրացման, գիտելիքների արդյունավետ 

գնահատման հնարավորությունն ու արժանահավատությունն ապահովելու 

նպատակով, հիմք ընդունելով ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի կանոնակարգի 

4-րդ կետի 14-րդ ենթակետով ինչպես նաև ԵՊՀ ԻՄ-ի կանոնադրության 21-րդ 

կետի  14-րդ ենթակետի պահանջները ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհուրդը 

որոշում է. 

1. ԵՊՀ Իջևանի մասանաճյուղում կազմել ուսանողների գիտելիքների 

գնահատման կարգը փոփոխող հանձնաժողով: (Կազմը համաձայն 

հավելված 3) 

2. Հանձնարարել հանձնաժողովի նախագահ Վ. Բրուտյանին` սեղմ 

ժամկետում ուսումնասիրել ուսանողների գիտելիքների գնահատման 

ժամանակակից չափորոշիչները և մասնաճյուղի 09.09.2011թ. 

համապատասխան կարգում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ: 

Նշված գործընթացի ժամանակ խորհրդակցել 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ուսանողության հետ, և 

առանձին դեպքերում հիմք ընդունել նրանց կողմից ներկայացված 

հիմնավոր առաջարկությունները: 

3. Փոփոխված կարգը ներկայացնել ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի քննարկմանը: 

 

 



Էջ  6  11-ից 
 

 

Որոշում 22/11 

Հաշվի առնելով, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի 

ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ, 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու Ա. Վ. Ցուցուլյանի 

գիտամանկավարժական գործունեության տվյալները լիովին 

համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2001թ. հուլիսի 9-ի ‹‹Հայաստանի Հանրապետությունում 

գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական 

կոչումներ շնորհելու մասին›› N 615 որոշման 2-րդ՝ ‹‹Դոցենտի գիտական կոչում 

շնորհելը›› բաժնի բ. ենթակետի, ինչպես նաև այդ հարցում նորմատիվային այլ 

փաստաթղթերի պահանջներին, ղեկավարվելով Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 16-րդ 

ենթակետով և Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի 

գիտական խորհրդի կանոնակարգի 4-րդ  կետի 16-րդ ենթակետով՝ Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը 

որոշում է. 

1. Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի 

ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ, 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու Արտակ 

Վոլոդյայի Ցուցուլյանին դոցենտի գիտական աստիճան ստանալու 

համար: 

2. Միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական 

գիտությունների ֆակուլտետի ընդհանուր մաթեմատիկայի և 

բնագիտության ամբիոնի վարիչ, ֆիզիկամաթեմատիկական 

գիտությունների թեկնածու Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանին շնորհել 

դոցենտի գիտական կոչում և համապատասխան առաջարկով դիմել 

ՀՀ ԲՈՀ: 



Էջ  7  11-ից 
 

 

Որոշում 22/12 

      Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 13-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 13-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

Երաշխավորել հրատարակման ԵՊՀ ԻՄ-ի մանկավարժություն և 

հոգեբանության  ամբիոնի դոցենտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 

Արթուր Թենգիզի Կոբելյանի «Էթնիկ կոնֆլիկտների հոգեբանական 

հիմնախնդիրները»  ուսումնական ձեռնակը: 

Որոշում 22/13 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 4-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Հաստատել ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ գիտաժողովների կազմակերպման 

կանոնակարգը՝ համաձայն հավելված 4-ի։ 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

 

 

 



Էջ  8  11-ից 
 

 

Որոշում 22/14 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 4-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկորատիվ 

կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի կանոնադրությունը՝ 

համաձայն հավելված 5-ի։ 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել 2014թ. սեպտեմբերի 11-ին Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական 

խորհրդի կողմից հաստատված Երևանի պետական համալսարանի 

Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 

դեկորատիվ կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի 

կանոնակարգը: 

3. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

Որոշում 22/15 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 4-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 



Էջ  9  11-ից 
 

1. Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գծանկարի, 

գունանկարի և քանդակի ամբիոնի կանոնադրությունը՝ 

համաձայն հավելված 6-ի։ 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել 2014թ. սեպտեմբերի 11-ին Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական 

խորհրդի կողմից հաստատված Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստի 

ֆակուլտետի գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի 

կանոնակարգը: 

3. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

Որոշում 22/16 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 4-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության 

և սպորտի ամբիոնի կանոնադրությունը՝ համաձայն հավելված 

7-ի։ 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել 2011թ. սեպտեմբերի 09-ին Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական 

խորհրդի կողմից հաստատված Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի արտակարգ 



Էջ  10  11-ից 
 

իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի 

կանոնակարգը: 

3. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

  

Որոշում 22/17 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 4-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Հաստատել ԵՊՀ ԻՄ –ի կրեդիտային համակարգով 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավոման բարձրացման 

կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը (2017-

2021թթ.)՝ համաձայն հավելված 8-ի։ 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

Որոշում 22/18 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 4-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ կրեդի-

տային համակարգով որակավորման բարձրացման ծրագիրը (2017-

2021թթ.) կազմակերպելու կարգը՝ համաձայն հավելված 9-ի։ 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 



Էջ  11  11-ից 
 

 

Որոշում 22/19 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 16-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 16-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. ԵՊՀ ԻՄ-ում սահմանել ‹‹Հրանտ Վարդանյան›› անվանական 

կրթաթոշակ: ։ 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

 

Գիտական խորհրդի նախագահ________________________ Ս. Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

 

 

Գիտական խորհրդի քարտուղար_______________________Մ. Ս. ԱԹՈՅԱՆ 


