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ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ   ԹԻՎ 29 

‹‹ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ›› ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ 

28.02.2018թ.   ք. Իջևան 

Նիստին ներկա  էին  գիտական խորհրդի 35 անդամներից 31-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. ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի 2017-2018 ուստարվա երկրորդ 

կիսամյակի աշխատանքային ժամանակացույցի հաստատում:   

 /Զեկուցող Մ. Ս. Աթոյան/ 

2. ԵՊՀ ԻՄ–ի 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի անվանական 

կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցանկի հաստատումը:    

 /Զեկուցող՝ տնօրեն Ս.Ա. Առաքելյան/ 

3. ԵՊՀ-ի բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և 

գնահատման կարգում տեղի ունեցած լրացումների մասին:    

 /Զեկուցող՝ տնօրեն Ս.Ա. Առաքելյան/ 

4. ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից կազմակերպվող գիտաժողովներին դրամական 

աջակցություն տրամադրելու կարգի հաստատումը:     

 /Զեկուցող՝ տնօրեն Ս.Ա. Առաքելյան/ 

5. ԵՊՀ ԻՄ-ի 2017-2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգի 

երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացի և առաջին կիսամյակի 
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լուծարքային շրջանների նախապատրաստական աշխատանքների 

մասին:          

 /Զեկուցող՝ տնօրեն Ս.Ա. Առաքելյան/ 

 

6. Ընթացիկ հարցեր. 

6.1 ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի քարտուղար, «Ընդհանուր 

մաթեմատիկայի և բնագիտության» ամբիոնի դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ. Մ.Ս. 

Աթոյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված 

գործընթացին մասնակցելու հարցը: 

6.2 «Հայոց պատմության և հասարակագիտության» ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. 

Ա. Հովհաննիսյանի «Հայոց եկեղեցին կիլիկյան շրջանում» 

աշխատությունը հրատարակության երաշխավորելու հարցը: 

6.3 ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի կազմում փոփոխություններ կատարելու 

մասին: 

6.4  ‹‹ԵՊՀ ԻՄ-ի քաղաքականությունը հանրային կապերի ոլորտում›› 

իրավական ակտի վերանայված տարբերակի հաստատումը:  

 

Որոշում 29/1 

 Հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի 2017-2018 ուստարվա 

երկրորդ կիսամյակի ժամանակցույցը, համաձայն հավելված 1-ի: 

Որոշում 29/2 

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. 
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Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմթյուն» 

մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհի Վանուհի Սամվելի 

Գևորգյանին՝ 2017–2018 ուսումնական  տարվա  երկրորդ  կիսամյակում` ս/թ 

մարտի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ը, նշանակել «Մխիթար Գոշ» անվանական 

կրթաթոշակ՝ գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելու, հասարակական  

ակտիվ  դիրքորոշում  և  պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  կապակցությամբ: 

Որոշում 29/3 

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. 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Սերվիս» մասնագիտության  երրորդ  

կուրսի  ուսանողուհի  Նարինե Վարդանի Մխիթարյանին՝ 2017-2018 

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

սեպտեմբերի 1-ը, նշանակել «Սահակ Ձորափորեցի» անվանական 

կրթաթոշակ՝ գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելու, հասարակական 

ակտիվ դիրքորոշում և  պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  կապակցությամբ: 

Որոշում 29/4 

 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 երրորդ կուրսի ուսանող Էլինա Իշխանի 
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Խաչատրյանին 2017–2018 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում` ս/թ 

փետրվարի 1-ից մինչև հուլիսի 1-ը, նշանակել՝ «Շառլ Ազնավուր»  

անվանական կրթաթոշակ՝ գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելու, 

հասարակական ակտիվ դիրքորոշում և պատշաճ վարքագիծ ունենալու  

կապակցությամբ: 

Որոշում 29/5 

 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. 

Հումանիտար գիտությունների  ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և 

գրականություն» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհի Լիլիթ 

Արամի Ֆարմազյանին՝ 2017–2018 ուսումնական  տարվա  երկրորդ  

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

«Երկրապահ» անվանական կրթաթոշակ՝ գերազանց առաջադիմություն 

ցուցաբերելու, հասարակական ակտիվ դիրքորոշում և պատշաճ  վարքագիծ  

ունենալու  կապակցությամբ: 

Որոշում 29/6 

Հիմք ընդունելով ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի կանոնակարգի 4-րդ 

կետի 16-րդ ենթակետով ինչպես նաև ԵՊՀ ԻՄ-ի կանոնադրության 21-րդ կետի  

16-րդ ենթակետի պահանջները ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. ԵՊՀ ԻՄ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքների 

պաշտպաննություներն անցկացնել համաձայն ‹‹ԵՊՀ-ի բակալավրի 

ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգ››-ի  

/տես հավելված 2/: 
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2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

Որոշում 29/7 

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 ‹‹ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից կազմակերպվող գիտաժողովներին 

դրամական աջակցություն տրամադրելու կարգը››՝ համաձայն հավելված 

3-ի։ 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

Որոշում 29/7 

Հաշվի առնելով, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի 

ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ, 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու Մհեր Սերգեյի Աթոյանի 

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 



Էջ  6  7-ից 
 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը 

որոշում է. 

1. Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի 

ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ, 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու Մհեր Սերգեյի 

Աթոյանին դոցենտի գիտական աստիճան ստանալու համար: 

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

գիտությունների ֆակուլտետի ընդհանուր մաթեմատիկայի և 

բնագիտության ամբիոնի դոցենտ, ֆիզիկամաթեմատիկական 

գիտությունների թեկնածու Մհեր Սերգեյի Աթոյանին շնորհել 

դոցենտի գիտական կոչում և համապատասխան առաջարկով դիմել 

ՀՀ ԲՈՀ: 

Որոշում 29/8 

      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 հայոց պատմության և 

հասարակագիտությանի ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. Ա. Հովհաննիսյանի «Հայոց 

եկեղեցին կիլիկյան շրջանում» աշխատությունը: 

 

Որոշում 29/10 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

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

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 



Էջ  7  7-ից 
 

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

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Հաստատել ‹‹ԵՊՀ ԻՄ-ի քաղաքականությունը հանրային կապերի 

ոլորտում››՝ համաձայն հավելված 5-ի։ 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել ԵՊՀ ԻՄ –ի գիտական խորհրդի 27.05.2014թ. 

նիստում հաստատված ‹‹ԵՊՀ ԻՄ-ի քաղաքականությունը հանրային 

կապերի ոլորտում›› իրավական ակտը: 

3. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

Գիտական խորհրդի նախագահ________________________ Ս. Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

 

Գիտական խորհրդի քարտուղար_______________________Մ. Ս. ԱԹՈՅԱՆ 

28.02.2018թ. 

 


