
Քաղվածք 

ԵՊՀ  ԻՋԵՎԱՆԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ  ՏՆՕՐԵՆ 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  № 134 

                        «25» սեպտեմբերի   2015թ.                                            ք. Իջևան  

§ 10 
«Շավարշ Մարգարյան» անվանական   

կրթաթոշակ նշանակելու  մասին 

 Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության  

անվճար ուսուցման համակարգի Չորրորդ կուրսի  ուսանողուհի  Լուիզա Ռաֆիկի Ալեքսանյանին 

2015 – 2016 ուսումնական  տարվա  առաջին  կիսամյակում` ս/թ սեպտեմբերի 1-ից մինչև  2016թ. 

մարտի 1-ը, նշանակել «Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ՝ գերազանց 

առաջադիմություն ցուցաբերելու, հասարակական  ակտիվ  դիրքորոշում  և  պատշաճ  վարքագիծ  

ունենալու  կապակցությամբ: 

Հիմք` մասնաճյուղի գիտական խորհրդի ս/թ  սեպտեմբերի 10-ի նիստի  որոշումը(արձ.№11): 
 

 § 11  
«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական   
կրթաթոշակ նշանակելու մասին 

 Տնտեսագիտության  ֆակուլտետի «Սերվիս» մասնագիտության  անվճար  ուսուցման  

համակարգի  չորրորդ  կուրսի  ուսանողուհի  Անի Գագիկի Դավթյանին 2015–2016 ուսումնական  

տարվա  առաջին  կիսամյակում` ս/թ սեպտեմբերի 1-ից մինչև  2016թ. փետրվարի 1-ը, նշանակել 

«Մոնթե  Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ՝ գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելու, 

հասարակական  ակտիվ  դիրքորոշում  և  պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  կապակցությամբ: 

Հիմք` մասնաճյուղի գիտական խորհրդի ս/թ  սեպտեմբերի 10-ի նիստի  որոշումը(արձ.№11): 

§ 12 
«Սահակ Ձորափորեցի» անվանական   

կրթաթոշակ նշանակելու մասին 
 Տնտեսագիտության  ֆակուլտետի «Սերվիս» մասնագիտության  անվճար  ուսուցման  

համակարգի չորրորդ կուրսի  ուսանողուհի  Նինա Հրայրի Գանջալյանին 2015–2016 ուսումնական  

տարվա  առաջին  կիսամյակում` ս/թ սեպտեմբերի 1-ից մինչև  2016թ. փետրվարի 1-ը, նշանակել 

«Սահակ  Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ՝ գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելու, 

հասարակական  ակտիվ  դիրքորոշում  և  պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  կապակցությամբ: 

Հիմք`  մասնաճյուղի գիտական խորհրդի ս/թ սեպտեմբերի 10-ի նիստի  որոշումը(արձ.№11): 

 



 

§ 13 
«Վազգեն  Սարգսյան»  անվանական   

կրթաթոշակ  նշանակելու  մասին 

 Հումանիտար գիտությունների  ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության  անվճար 

ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանող Նվեր Վաչագանի Բայրամյանին  2015–2016 

ուսումնական  տարվա  առաջին  կիսամյակում` ս/թ սեպտեմբերի 1-ից մինչև  2016թ. փետրվարի 

1-ը,  նշանակել «Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ՝ գերազանց առաջադիմություն 

ցուցաբերելու, հասարակական  ակտիվ  դիրքորոշում  և  պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  

կապակցությամբ: 

Հիմք` մասնաճյուղի գիտական խորհրդի  ս/թ  սեպտեմբերի 10-ի նիստի որոշումը(արձ.№11): 
 

§ 14 
«Դավիթ Անհաղթ» անվանական   
կրթաթոշակ նշանակելու մասին 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» 

մասնագիտության  անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի  Ջուլիետա 

Հրաչյայի Դովլաթբեկյանին  2015–2016 ուսումնական  տարվա  առաջին  կիսամյակում` ս/թ 

սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2016թ. մարտի 1-ը, նշանակել «Դավիթ Անհաղթ» անվանական 

կրթաթոշակ՝ գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելու, հասարակական  ակտիվ  դիրքորոշում  

և  պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  կապակցությամբ: 

Հիմք` մասնաճյուղի գիտական խորհրդի ս/թ  սեպտեմբերի 10-ի նիստի  որոշումը(արձ.№11): 

§ 15 
«Շառլ Ազնավուր» անվանական 

  կրթաթոշակ  նշանակելու  մասին 

Հումանիտար գիտությունների  ֆակուլտետի  «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 

մասնագիտության  անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Վարսենիկ 

Ռաֆիկի Սարգսյանին 2015–2016 ուսումնական  տարվա  առաջին  կիսամյակում` ս/թ 

սեպտեմբերի 1-ից մինչև  2016թ. մարտի 1-ը,  նշանակել «Շառլ Ազնավուր» անվանական 

կրթաթոշակ՝ գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելու, հասարակական  ակտիվ  դիրքորոշում  

և  պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  կապակցությամբ: 

Հիմք` մասնաճյուղի գիտական խորհրդի ս/թ  սեպտեմբերի 10-ի նիստի  որոշումը(արձ.№11): 

 
 



§ 16 
«Սպարտակ Սարգսյան» անվանական   

կրթաթոշակ նշանակելու մասին 

 Կիրառական արվեստի  ֆակուլտետի «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության  անվճար 

ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Մարիամ Արայիկի Սարհատյանին  2015–

2016 ուսումնական  տարվա  առաջին  կիսամյակում` ս/թ սեպտեմբերի 1-ից մինչև  2016թ. մարտի 

1-ը,  նշանակել «Սպարտակ Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ՝ բարձր առաջադիմություն 

ցուցաբերելու, հասարակական  ակտիվ  դիրքորոշում  և  պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  

կապակցությամբ: 

Հիմք` մասնաճյուղի գիտական խորհրդի ս/թ  սեպտեմբերի 10-ի նիստի  որոշումը(արձ.№11): 
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