
   
 

ՀՐԱՄԱՆ            №                          §           ¦                             2018թ. 

Հումանիտար գիտությունների  ֆակուլտետի գիտական 

խորհրդի կազմը հաստատելու մասին 
Հիմք ընդունելով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 

դեկանի ԺՊ-ի №7 03.09.2018թ. զեկուցագիրը ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կազմը հաստատելու, 

ինչպես նաև ղեկավարվելով մասնաճյուղի կանոնադրության 28-րդ հոդվածի  10-րդ կետի և 61-րդ 

հոդվածի  3-րդ կետի պահանջներով` 

հ ր ա մ ա յ ու մ  եմ. 

1. Հաստատել մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 

նորացված կազմը. 

գիտխորհրդի   նախագահ  -  Պողոսյան Կարինե Պողոսի 

    ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, բ.գ.թ., ասիստենտ, 

                          Քարտուղար  -  Աղաբաբյան Վահան Արշակի  
 ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,բ.գ.թ., դոցենտ,  

 

 

                            Անդամներ  -   Թինոյան Դավիթ Ֆերդինանդի 
« Հայոց պատմության և հասարակագիտության» 

ամբիոնի վարիչի ԺՊ, պ.գ.թ., դոցենտ  

  

  -  Ավագյան Վաչագան Վարազդատի  

«Հայոց լեզվի և գրականության» ամբիոնի վարիչի ԺՊ, 

բ.գ.թ.,դոցենտ,,  
 

  -  Սարուխանյան Մուշեղ Լևոնի  

                      «Հայոց լեզվի և գրականության» ամբիոնի  

    ասիստենտ ,բ.գ.թ 
. 

  -  Կոբելյան Արթուր Թենգիզի 

     «Մանկավարժության և հոգեբանության » ամբիոնի  

                                                            վարիչի ԺՊ, հ.գ.թ. , դոցենտ 
 

  -   Սարգսյան Լևոն Կարոյի    

                                                                 «Մանկավարժության և հոգեբանության » ամբիոնի        

                                                                  Հ.գ.թ.,դոցենտ, կրթական ծրագրի ղեկավար  
                               

  -  Գրիգորյան Նաթելլա Սերոժի  

                                                                «Հայոց պատմության և հասարակագիտության»  

   ամբիոնի ասիստենտ, պ.գ.թ,  կրթական ծրագրի   

             ղեկավար  
                               

                                                      -        Թումանյան Լուսինե Վիլիկի  

  «Հայոց լեզվի և գրականության» ամբիոնի            

            ասիստենտ, բ.գ.թ. ֆակ-ի արհբյուրոյի  նախագահ 
                                                        

                                                         -      Հարությունյան Քրիստինե Մուրադի 

                                                                  «Անգլերեն լեզվի և գրականության» ամբիոնի  

                                                                   վարիչի ԺՊ,  բ.գ.թ.,դոցենտ,             ,            

                                                         -      Գրիգորյան Շուշանիկ Սերգոյի  

                                   «Անգլերեն լեզվի և գրականության» ամբիոնի  

                                  դասախոս կրթական ծրագրի ղեկավար 
                                

                                                     -        Մարդանյան Աիդա Սերոժի    

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

                      ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 

 



                                                        «Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության» ամբիոնի 

                                                              վարիչի ԺՊ, ասիստենտ 
                                                         

       -    Այդինյան Անժելա Ժորայի 

                                                            «Ռուսաց  լեզվի և գրականության» սեկցիայի 

                                                              Պատասխանատու, ասիստենտ ,  բ.գ.թ,   
 

                                                     -        Վանյան Հասմիկ Սամվելի   
                                                             «Հայոց լեզվի և գրականության» ամբիոնի  

      ասիստենտ, բ.գ.թ  
 

      -   Ղուկասյան Անահիտ Գագիկի 

                                                             Տավուշի մարզային գրադարանի տնօրեն 
 

                                                     -       Էդիլյան Գայանե  Էդիկի 

                                                             Իջևան քաղաքի ավագ դպրոցի տնօրեն 
 

                                                     -      Ղալումյան Նազելի Աշոտի 

                                                            Իջևանի պատմաերկրագիտական թանգարանի  

    տնօրեն 
 
 

                                                     -       Ներսիսյան  Արմինե  Անդրանիկի  

          «Հույսի կամուրջ» ՀԿ Իջևանի երեխայի զարգացման             

                 և սոցիալական աջակցության կենտրոնի տնօրեն 
   

                                                     -       Չիբուխչյան  Տիգրան  Լիպարիտի 

                                                             մասնաճյուղի ՈՒԽ նախագահ 4-րդ կուրսի ուսանող 
 

                                                            Թամրազյան Մարգարիտ Վարդկեսի                                                              
                                             ֆակուլտետի ՈՒԽ նախագահ, 2-րդ կուրսի  

      ուսանող 

       -   Գասպարյան Շիրակ Արմենակի 

                                                               ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ, 3-րդ կուրսի  

       ուսանող 
 

                                                     -        Հարությունյան Վանուհի Սուրենի 

                                                              3-րդ կուրսի ուսանող  
                                                             

     -   Ասրյան Անի Արտակի    

                                                              3-րդ կուրսի ուսանող 
 

                                                    -       Ղազարյան Աստղիկ Արթուրի  

                                                             3-րդ կուրսի ուսանող 

2. Սույն հրամանը ծանոթացնել ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին և 

ուսանողությանը: 

 

 

ՏՆՕՐԵՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                  Ա.Վ.ՑՈՒՑՈՒԼՅԱՆ 

 

 


