
Էջ 1 7-ից 
 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 27 

‹‹ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ›› ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ  ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ 

28.10.2017թ.       ք. Իջևան 

Նիստին ներկա  էին  գիտական խորհրդի 35 անդամներից 29-ը: 

Նիստը վարում էր գիտական խորհրդի նախագահ Ս. Ա. Առաքելյանը: 

Տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը բացելով գիտական խորհրդի նիստը 

հայտարարեց քվեակազմի առկայության մասին և քվեարկության դրեց նիստի 

օրակարգը: 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 

1. Սեմինար և գործնական պարապմունքների արդյունավետության 

բարձրացման մասին:        

 (Զեկուցող Ս.Ա.Առաքելյան) 

2. ԵՊՀ ԻՄ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և 

գնահատման կարգի հաստատումը:       

 (Զեկուցող Ս.Ա.Առաքելյան) 

3. ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին շահեկիցների 2017թ. կարծիքների 

ուսումնասիրությունը շրջանավարտների վերաբերյալ:    

 (Մ. Ա. Ճաղարյան) 

4. Ընթացիկ հարցեր 

 
4.1. ԵՊՀ ԻՄ-ի մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի 

զարգացման հայեցակարգի հաստատումը: 
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4.2. ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական գիտական ընկերության 

կանոնադրության(նոր խմբագրությամբ) հաստատումը: 

4.3. ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ծրագրավորման 

և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ, 

տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Աննա Սմբատի 

Սիմոնյանի և նույն ամբիոնի դասախոս Քնար Օթարյանի 

‹‹Մակրոսները MSEXCEL-ում›› ուսումնամեթոդական ձեռնարկը 

հրատարակման երաշխավորելու մասին: 

4.4. ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ծրագրավորման 

և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ, 

տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Աննա Սմբատի 

Սիմոնյանին ԵՊՀ-ի գիտական խորհրդում դոցենտի գիտական 

կոչում ստանալու համար երաշխավորելու և միջնորդելու մասին: 

4.5. ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկորատիվ 

կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի ասիստենտ, 

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Հենրիկի 

Ֆլջյանին ԵՊՀ-ի գիտական խորհրդում դոցենտի գիտական կոչում 

ստանալու համար երաշխավորելու և միջնորդելու մասին: 

4.6. ԵՊՀ ԻՄ-ի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի մրցութային 

ընտրության և պաշտոնների տեղակալման ընթացակարգի 

հաստատումը: 

 

Որոշում 27/1 

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. 
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1. ԵՊՀ ԻՄ-ում սեմինար և գործնական դասաժամերն անցկացնել միայն 

ուսանողների միջոցով: 

2. Ուսանողի յուրաքանչյուր պատասխանը սեմինար և գործնական 

դասաժամերին գնահատվում է դասամատյանում: 

3. Ուսանողի սեմինար և գործնական դասաժամերին ստացած 

գնահատկանը արտացոլվում է ուսանողի վերջնարդյունքում: 

4. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2017թ. նոյեմբերի մեկից: 

Որոշում 27/2 

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-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի 

պատրաստման և գնահատման կարգը համաձայն հավելված 1-ի: 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

Որոշում 27/4 

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 մարդկային ռեսուրսների կառավարման 

համակարգի զարգացման հայեցակարգը համաձայն հավելված 3-

ի: 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 
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Որոշում 27/5 

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 ուսանողական գիտական ընկերության 

կանոնադրությունը (նոր խմբագրությամբ) համաձայն հավելված 4-

ի: 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

Որոշում 27/6 

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. 

1. Երաշխավորել  հրատարակման ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական 

գիտությունների ֆակուլտետի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ, տեխնիկական 

գիտությունների թեկնածու Աննա Սմբատի Սիմոնյանի և նույն 

ամբիոնի դասախոս Քնար Օթարյանի ‹‹Մակրոսները MSEXCEL-

ում›› ուսումնամեթոդական ձեռնարկը: 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 
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Որոշում 27/7 

Հաշվի առնելով, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի 

ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ, 

տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Աննա Սիմոնյանի 

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, ԵՊՀ ԻՄ-ի  գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի 

ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի 

ասիստենտ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Աննա 

Սիմոնյանին դոցենտի գիտական աստիճան ստանալու համար: 

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

գիտությունների ֆակուլտետի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ, տեխնիկական 

գիտությունների թեկնածու Աննա Սիմոնյանին շնորհել դոցենտի 

գիտական կոչում և համապատասխան առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈՀ: 

 

 

Որոշում 27/8 

Հաշվի առնելով, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 

դեկորատիվ կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի ասիստենտ, 

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Հենրիկի Ֆլջյանի 
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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 ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 

դեկորատիվ կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի ասիստենտ, 

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Հենրիկի 

Ֆլջյանին դոցենտի գիտական աստիճան ստանալու համար: 

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

արվեստի ֆակուլտետի դեկորատիվ կիրառական արվեստի և 

դիզայնի ամբիոնի ասիստենտ, մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածու Լիլիթ Հենրիկի Ֆլջյանին շնորհել դոցենտի գիտական 

կոչում և համապատասխան առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈՀ: 

 

Որոշում 27/9 

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 համակազմի 

մրցութային ընտրության և պաշտոնների տեղակալման 

ընթացակարգը համաձայն հավելված 5-ի: 
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2. Ուժը կորցրած ճանաչել 01.02.2010թ.-ին կայացած ԵՊՀ ԻՄ-ի 

գիտական խորհրդի նիստում հաստատված ԵՊՀ ԻՄ-ի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման 

կանոնակարգը: 

3. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

Գիտական խորհրդի նախագահ_________________________Ս. Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

  

Գիտական խորհրդի քարտուղար_______________________Մ. Ս. ԱԹՈՅԱՆ 

 


