
         
 

 ՀՐԱՄԱՆ      №    189                    §    04      ¦                  10          2018թ. 

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ 

նշանակելու  մասին 
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Սերվիս» մասնագիտության «Սերվիս» բակալավրի 

կրթական ծրագրի անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի  ուսանող Տիգրան Ավետիքի 

Ղուշչյանին 2018–2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում` ս/թ սեպտեմբերի 1-ից մինչև 

2019թ. փետրվարի 1-ը, նշանակել «Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ՝ հասարակական 

ակտիվ  դիրքորոշում  և  պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  կապակցությամբ: 

Հիմք` մասնաճյուղի տնօրենության ս/թ հոկտեմբերի 4-ի նիստի  որոշումը: 

 
 

ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`                               Ա. Վ.  ՑՈՒՑՈՒԼՅԱՆ 

 
 

         
 

       ՀՐԱՄԱՆ      №                            §___________¦                             2018թ. 

          «Վազգեն  Սարգսյան»  անվանական  կրթաթոշակ  

 նշանակելու  մասին 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 

մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Լիլիթ Արամի 

Ֆարմազյանին  2018–2019 ուսումնական  տարվա  առաջին  կիսամյակում` ս/թ սեպտեմբերի 1-ից 

մինչև  2019թ. փետրվարի 1-ը, նշանակել «Վազգեն  Սարգսյան»  ան-վանական կրթաթոշակ՝ 

գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելու, հասարակական  ակտիվ  դիրքորոշում  և  պատշաճ  

վարքագիծ  ունենալու  կապակցությամբ: 

 Հիմք`մասնաճյուղի տնօրենության ս/թ հոկտեմբերի 4-ի նիստի  որոշումը: 

 

ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`                               Ա. Վ.  ՑՈՒՑՈՒԼՅԱՆ 

         
        

ՀՐԱՄԱՆ      №                            §___________¦                             2018թ. 

           «Գրիգոր Նարեկացի»  անվանական  կրթաթոշակ   

նշանակելու  մասին 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

            ԻՋԵՎԱՆԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

            ԻՋԵՎԱՆԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

            ԻՋԵՎԱՆԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 



Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագի-

տության «Հայոց լեզու և գրականություն» բակալավրի կրթական ծրագրի անվճար ուսուցման 

համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Աստղիկ Արթուրի Ղազարյանին 2018–2019 ուսումնական  

տարվա առաջին  կիսամյակում` ս/թ սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2019թ. մարտի 1-ը,  նշանակել «Գրիգոր 

Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ՝ գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելու, 

հասարակական  ակտիվ  դիրքորոշում  և  պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  կապակցությամբ: 

Հիմք`  մասնաճյուղի գիտական խորհրդի ս/թ հոկտեմբերի 4-ի նիստի  որոշումը: 

 

 

ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`                               Ա. Վ.  ՑՈՒՑՈՒԼՅԱՆ 

 

 

         
 

       ՀՐԱՄԱՆ      №                            §___________¦                             2018թ. 

 «Երևանի պետական համալսարան»  անվանական   

կրթաթոշակ  նշանակելու  մասին 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 

մասնագիտության  անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Էլինա Իշխանի 

Խաչատրյանին 2018–2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում` ս/թ սեպտեմբերի 1-ից 

մինչև 2019թ. մարտի 1-ը, նշանակել «Երևանի պետական համալսարան» անվանական կրթաթոշակ՝ 

գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելու, հասարակական ակտիվ դիրքորոշում և պատշաճ 

վարքագիծ ունենալու  կապակցությամբ: 

Հիմք` մասնաճյուղի գիտական խորհրդի ս/թ հոկտեմբերի 4-ի նիստի  որոշումը: 

 

 

ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`                               Ա. Վ.  ՑՈՒՑՈՒԼՅԱՆ 

         
 

       ՀՐԱՄԱՆ      №                            §___________¦                             2018թ. 

«Շառլ Ազնավուր»  անվանական  կրթաթոշակ  

 նշանակելու  մասին 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 

մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Սյուզաննա 

Արտաշեսի Շահնազարյանին 2018–2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում` ս/թ 

սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2019թ. մարտի 1-ը, նշանակել «Շառլ Ազնավուր»  անվանական  կրթաթոշակ՝ 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

            ԻՋԵՎԱՆԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

            ԻՋԵՎԱՆԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 



գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելու, հասարակական ակտիվ դիրքորոշում և պատշաճ 

վարքագիծ ունենալու  կապակցությամբ: 

Հիմք` մասնաճյուղի գիտական խորհրդի ս/թ հոկտեմբերի 4-ի նիստի  որոշումը: 

 
 

ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`                               Ա. Վ.  ՑՈՒՑՈՒԼՅԱՆ 

 
 

         
 

       ՀՐԱՄԱՆ      №                            §___________¦                             2018թ. 

«Մխիթար Գոշ»  անվանական  կրթաթոշակ   

նշանակելու  մասին 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության  անվճար  

ուսուցման  համակարգի  չորրորդ  կուրսի  ուսանողուհի   Վանուհի  Սամվելի Գևորգյանին 2018–

2019 ուսումնական  տարվա  առաջին  կիսամյակում` ս/թ սեպտեմբերի 1-ից մինչև  2019թ. մարտի 1-

ը, նշանակել «Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ՝ գերազանց առաջադիմություն 

ցուցաբերելու, հասարակական ակտիվ դիրքորոշում և պատշաճ  վարքագիծ  ունենալու  

կապակցությամբ: 

Հիմք`մասնաճյուղի գիտական խորհրդի ս/թ հոկտեմբերի 4-ի նիստի որոշումը: 

 

 

ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`                               Ա. Վ.  ՑՈՒՑՈՒԼՅԱՆ 

         
 

       ՀՐԱՄԱՆ      №                            §___________¦                             2018թ. 

«Համլետ Կարայան»  անվանական  կրթաթոշակ  

                                      նշանակելու  մասին 
Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» 

մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Անգին Հրաչյայի 

Ծատուրյանին 2018–2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում` ս/թ սեպտեմբերի 1-ից մինչև 

2019թ. մարտի 1-ը, նշանակել «Համլետ Կարայան» անվանական կրթաթոշակ՝ գերազանց 

առաջադիմություն ցուցաբերելու, հասարակական ակտիվ  դիրքորոշում  և  պատշաճ  վարքագիծ  

ունենալու  կապակցությամբ: 

Հիմք`մասնաճյուղի գիտական խորհրդի ս/թ հոկտեմբերի 4-ի նիստի  որոշումը: 

 

ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`                               Ա. Վ.  ՑՈՒՑՈՒԼՅԱՆ 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

            ԻՋԵՎԱՆԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

            ԻՋԵՎԱՆԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 



 

 


