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ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ   

‹‹ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ›› ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ (Թիվ 25) 

08.07.2017թ.   ք. Իջևան 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 

1. ԵՊՀ ԻՄ-ի 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման 

արդյունքների ամփոփում:         

 /Զեկուցող Ս. Ա. Առաքելյան/ 

2. ԵՊՀ ԻՄ-ի 2018-թ.-ի ընդունելության մասնագիտությունների ցանկի 

քննարկում:           

  /Զեկուցող Ս. Ա. Առաքելյան/ 

3. ԵՊՀ ԻՄ ՄԿՈԱ բաժնի 2016-2017 ուստարվա գործունեության մասին: 

  /Զեկուցող Մ. Ճաղարյան/ 

4. Ընթացիկ հարցեր: 

4.1. ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտակազմակերպական բաժնի կանոնակարգի 

հաստատումը: 

4.2. ԵՊՀ ԻՄ-ի միջազգային կապերի բաժնի կանոնադրության 

հաստատումը: 

4.3. ԵՊՀ ԻՄ-ի արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի 

ամբիոնի կանոնադրության հաստատումը: 

4.4. ԵՊՀ ԻՄ-ի արխիվի կանոնադրության հաստատումը: 

4.5. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի 

ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական 

կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգի հաստատումը: 

4.6. ԵՊՀ ԻՄ-ում կառուցվածքային փոփոխությունների մասին:  
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4.7. ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գծանկարի, 

գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ասիստենտ Մհեր Օգանեսի 

Ստեփանյանին ԵՊՀ գիտական խորհրդում դոցենտի գիտական կոչում 

ստանալու համար երաշխավորելու և միջնորդելու մասին: 

4.8. ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի անգլերեն  լեզվի 

և գրականության ամբիոնի դասախոս Ս. Աբրահամյանի և ԵՊՀ ԻՄ-ի 

կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գծանկարի, գունանկարի և 

քանդակի ամբիոնի ասիստենտ Ս. Հովհաննիսյանի «English for Art 

Students» ուսումնական ձեռնարկը հրատարակության երաշխավորելու 

մասին:  

Որոշումներ 
 

Որոշում 25/3 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ՄԿՈԱ բաժնի գործոունեությունը գնահատել լավ: 

Որոշում 25/4 

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 Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի գիտակազմակերպական բաժնի կանոնակարգը՝ 

համաձայն հավելված 4-ի։ 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 
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Որոշում 25/5 

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 Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի միջազգային կապերի բաժնի կանոնադրությունը՝ 

համաձայն հավելված 5-ի։ 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

Որոշում 25/6 

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(նոր խմբագրությամբ)՝ 

համաձայն հավելված 6-ի։ 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 2017թ. փետրվարի 11-ի թիվ 22 

նիստում հաստատված Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և 

սպորտի ամբիոնի կանոնադրությունը: 
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3. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

Որոշում 25/7 

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 արխիվի կանոնադրությունը՝ համաձայն հավելված 7-

ի։ 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

Որոշում 25/8 

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 ուսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգը՝ 

համաձայն հավելված 8-ի։ 

2. Սահմանել, որ կանոնակարգի 9-րդ կետով սահմանված՝ ուսման 

վարձավճարի լրիվ փոխհատուցման մրցույթի պայմանները 
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կիրառվելու են 2017-2018 ուսումնական տարվա ավարտից հետո 

անցկացվող մրցույթի պահից սկսած: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Երևանի պետական համալսարանի 

Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 2016թ. ապրիլի 2-ի թիվ 

15 նիստում հաստատված Երևանի պետական համալսարանի 

Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգը: 

 

Որոշում 25/9 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 2-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 2-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Հավանություն տալ ԵՊՀ ԻՄ-ի անձնակազմի կառավարման բաժինը 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին 

վերակազմավորելու վերաբերյալ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի առաջարկին: 

2. Համապատասխան առաջարկով դիմել ԵՊՀ ռեկտորին: 
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Հաշվի առնելով, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 

գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ասիստենտ, ՀՀ նկարիչների 

միության անդամ Մհեր Օգանեսի Ստեփանյանի գործունեության տվյալները 

լիովին համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2001թ. հուլիսի 9-ի ‹‹Հայաստանի Հանրապետությունում 

գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական 
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կոչումներ շնորհելու մասին›› N 615 որոշման 2-րդ՝ ‹‹Դոցենտի գիտական կոչում 

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

փաստաթղթերի պահանջներին, ԵՊՀ ԻՄ-ի  գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 

գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ասիստենտ, ՀՀ 

նկարիչների միության անդամ Մհեր Օգանեսի Ստեփանյանին 

դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար: 

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

արվեստի ֆակուլտետի գծանկարի, գունանկարի և քանդակի 

ամբիոնի ասիստենտ, ՀՀ նկարիչների միության անդամ Մհեր 

Օգանեսի Ստեփանյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում և 

համապատասխան առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈՀ: 
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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 հումանիտար 

գիտությունների ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դասախոս Ս. Աբրահամյանի և ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական 

արվեստի ֆակուլտետի գծանկարի, գունանկարի և քանդակի 

ամբիոնի ասիստենտ Ս. Հովհաննիսյանի «English for Art Students» 

ուսումնական ձեռնարկը: 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 



Էջ 7,  7-ից 
 

 

 

 

Գիտական խորհրդի նախագահ_________________  Ս. Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

 

Գիտական խորհրդի քարտուղար__________________Մ. Ս. ԱԹՈՅԱՆ 


