
Քաղվածք 
ԵՊՀ  ԻՋԵՎԱՆԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ  ՏՆՕՐԵՆ 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  № 97 Ն 
«27»  ապրիլի  2017թ.                                              ք. Իջևան 

§ 1 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 030400.«Պատմություն»  

մասնագիտության հեռակա ուսուցման ամփոփիչ  
ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը 

 հաստատելու մասին 
Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 030400. «Պատմություն» մասնագիտության 

հեռակա ուսուցման 2017թ. ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը. 

1. Գևորգյան   Համլետ   Մարտիկի  –  նախագահ, «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնի- 
   կական  համալսարան» հիմնադրամի հասարակա- 
   գիտության  ամբիոնի  պրոֆեսոր, պ. գ. դ., 

2. Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի  –  նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրատի բաժնի  
  պետ, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, 

3. Առաքելյան  Սամվել  Արշավիրի  –  մասնաճյուղի տնօրեն, պ.գ. թեկնածու, դոցենտ, 
4. Զուրաբյան   Մարատ   Հովիկի  –  Հեռակա ուսուցման  բաժնի  վարիչ, բ.գ. թ.,  
5. Ներսիսյան  Աշոտ  Արտաշեսի – Հայոց պատմության և հասարակագիտության 

    ամբիոնի  պրոֆեսոր, պ.գ. դոկտոր,  

6. Փաշինյան  Աշոտ  Գուրգենի – Տավուշի մարզի Իջևանի թիվ 1 հիմնական   
  դպրոցի տնօրեն, 

7. Գրիգորյան  Լուսիկ  Բախշիի – Տավուշի մարզի Իջևանի վարժարանի պատմության  
  ուսուցչուհի:  

Հիմք` ՀՀ ԿԳ նախարարի 16.02.2017թ. №145-Ն և ԵՊՀ ռեկտորի 21.03.2017թ. №51 §1 

հրամանները, բաժնի  վարիչի զեկուցագիրը: 

§ 2 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 031000. «Հայոց լեզու և գրականություն»  

մասնագիտության հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման 
հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին 

 

Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 031000. «Հայոց լեզու և գրականություն» 

մասնագիտության 2017թ. հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի 

կազմը. 

1. Միրզոյան  Լավրենտի  Աշոտի  –  նախագահ,  ՀՀ  պետական  կառավարման  
   ակադեմիայի  դոցենտ,  բանասիրական 
   գիտությունների  թեկնածու, 

2. Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի  –  նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրատի բաժնի 
   պետ, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, 



3. Առաքելյան Սամվել Արշավիրի  –  մասնաճյուղի տնօրեն, պ.գ. թեկնածու, դոցենտ, 
4. Սարուխանյան Մուշեղ Լևոնի _ Հեռակա ուսուցման  բաժնի վարիչի տեղակալ, 

   բ.գ.թ., 

5. Ավագյան Վաչագան Վարազդատի –  Հայոց լեզվի և գրականության  ամբիոնի  վարիչի 
   ԺՊ, բ.գ. թեկնածու, դոցենտ, 

6. Ճաղարյան Անահիտ Լենտուշի  –  Տավուշի մարզի Իջևանի թիվ 5 հիմնական դպրոցի 
   հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, 

7. Ղուկասյան Անահիտ Գագիկի  –  Տավուշի մարզային գրադարանի տնօրեն: 

Հիմք` ՀՀ ԿԳ նախարարի 16.02.2017թ. №145-Ն և ԵՊՀ ռեկտորի 21.03.2017թ. №51 §1 

հրամանները, բաժնի  վարիչի զեկուցագիրը: 

§ 3 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 051000.«Մանկավարժություն և 

հոգեբանություն» մասնագիտության հեռակա ուսուցման ամփոփիչ 
ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին 

 

 Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 051000. «Մանկավարժություն և 

հոգեբանություն» մասնագիտության 2017թ. հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման 

հանձնաժողովի կազմը. 

1. Սողոյան  Սպարտակ  Սերյոժայի  _  նախագահ, Շիրակի «Մ.Նալբանդյանի  անվան 
   պետական  համալսարան»  հիմնադրամի 
    պրոռեկտոր, մանկ. գիտութ. դոկտոր, պրոֆեսոր, 

2. Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի –  նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրատի 
    բաժնի պետ, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, 

3. Բրուտյան Վաչիկ Արամայիսի  –  մասնաճյուղի տնօրենի խորհրդական  
   կրթական ծրագրերի գծով, մանկ. գիտ. թեկնածու,  
   դոցենտ, 

4. Զուրաբյան Մարատ Հովիկի  –  Հեռակա ուսուցման  բաժնի  վարիչ, բ.գ. թ.,   

5. Սիմոնյան Էդիտա Սպարտակի _ «Հույսի կամուրջ» ՀԿ  Իջևանի  երեխայի 
    զարգացման և սոցիալական աջակցության 
    կենտրոնի հոգեբան, 

6. Սարգսյան Սպարտակ Արտակի – «SOS մանկական գյուղեր» ՀԲ հիմնադրամի «SOS 
    մանկական գյուղ» Իջևանի ծրագրի տնօրեն, 

7. Սայադյան Հասմիկ Լյուդվիգի  –  Տավուշի մարզի Իջևանի թիվ 1 հիմնական 
    դպրոցի ուսուցչուհի: 

Հիմք` ՀՀ ԿԳ նախարարի 16.02.2017թ. №145-Ն և ԵՊՀ ռեկտորի 21.03.2017թ. №51 §1 

հրամանները, բաժնի վարիչի զեկուցագիրը: 

 
 



§ 4 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 080100.«Տնտեսագիտության տեսություն» 

մասնագիտության հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման 
հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին  

  

Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 080100. «Տնտեսագիտության տեսություն» 

մասնագիտության 2017թ. հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի 

կազմը. 

1. Հովհաննիսյան  Հովիկ Գուրգենի – նախագահ, ՀՀ Կառավարությանն առընթեր  
   ՊԵԿ-ի ֆինանսահաշվային վարչության պետ, 
    գլխավոր հաշվապահ, 

2. Հովհաննիսյան  Գուրգեն  Ժորժիկի – նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրիատի 
    բաժնի պետ, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, 

3. Դավթյան   Արկադի   Ցոլակի – Ուսումնամեթոդական վարչության պետ, 

4. Մարզպանյան Հարություն Ալեքսանի – Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, 
    տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 

5. Սարուխանյան  Մուշեղ  Լևոնի _  Հեռակա ուսուցման  բաժնի  վարիչի տեղակալ,  
   բ.գ.թ., 

6. Մելիքջանյան  Լևոն  Վալոդի – ԱՇԲ «Իջևանի մասնաճյուղ» ՓԲԸ կառավարիչ, 

7. Առաքելյան  Վահագն  Վոլոդյայի – Տավուշի տարածաշրջանային պետական քոլեջի 
    տնօրեն: 

Հիմք` ՀՀ ԿԳ նախարարի 16.02.2017թ. №145-Ն և ԵՊՀ ռեկտորի 21.03.2017թ. №51 §1 

հրամանները, բաժնի վարիչի զեկուցագիրը: 

§ 5 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 100100.«Սերվիս»մասնագիտության 

 հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի  
կազմը հաստատելու մասին   

Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 100100.  «Սերվիս»  մասնագիտության 2017թ. 

հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը. 

1. Ապրեսյան  Մեխակ  Վեմիրի _ նախագահ, ՀՀ տնտեսական զարգացման և 
 ներդրումների նախարարության զբոսաշրջու-
թյան զարգացման քաղաքականության 
վարչության պետ, 
 

2. Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի – նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրատի 
   բաժնի պետ, աշխարհագր. գիտ. թեկնածու,  
  դոցենտ, 

3. Դավթյան    Արկադի   Ցոլակի – Ուսումնամեթոդական վարչության պետ, 
 



4. Սարուխանյան   Մուշեղ   Լևոնի _  Հեռակա  ուսուցման բաժնի վարիչի տեղակալ,  
  բ.գ.թ.,  

5. Ազիզյան Հռիփսիմե Մկրտչի – Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության 
   ամբիոնի ասիստենտ, մ.գ.թ,  

6. Ղահրամանյան Հովհաննես Ղահրամանի–Տավուշի  մարզի  «Տուրիզմի  զարգացման 
   գործակալություն» ՀԿ-ի նախագահ, 

7. Նազինյան  Գրիգոր  Ցոլակի – Իջևանի  «ԱԱՊԿ»  ԲԲԸ  տնօրեն: 

Հիմք` ՀՀ ԿԳ նախարարի 16.02.2017թ. №145-Ն և ԵՊՀ ռեկտորի 21.03.2017թ. №51 §1 

հրամանները, բաժնի  վարիչի զեկուցագիրը: 

§ 6 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 010500.«Կիրառական մաթեմատիկա   

 և ֆիզիկա» մասնագիտության հեռակա ուսուցման ամփոփիչ 
ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը  

հաստատելու մասին 

 Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 010500. «Կիրառական մաթեմատիկա և 

ֆիզիկա» մասնագիտության 2017թ. հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնա-

ժողովի կազմը. 

1. Մարդոյան    Լևոն    Գրիշի  _  նախագահ, ՀՀ  ԿԳՆ  Գիտության  պետական 
   կոմիտեի  աշխատակազմի ղեկավար,  ֆիզիկա- 
   մաթեմատիկական գիտությունների   
   դոկտոր,  պրոֆեսոր, 

2. Հովհաննիսյան  Գուրգեն  Ժորժիկի  –  նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրատի 
    բաժնի պետ, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, 

3. Աթոյան   Մհեր   Սերգեյի  –  մասնաճյուղի գիտական քարտուղար, ֆ/մ.գ. 
   թեկնածու, 

4. Զուրաբյան   Մարատ   Հովիկի  –  Հեռակա ուսուցման  բաժնի  վարիչ, բ.գ. թ., 

5. Ցուցուլյան   Արտակ   Վոլոդյայի  –  Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության 
   ամբիոնի  վարիչի ԺՊ, ֆ.մ.գ. թեկնածու,  

6. Թիրաբյան   Գերասիմ   Վահրամի  –  Տավուշի մարզի Խաշթառակի հիմնական դպրոցի 
   տնօրեն,  

7. Ղազարյան  Հարություն  Ավետիքի  –  Տավուշի մարզի Գետահովիտի միջնակարգ 
   դպրոցի տնօրեն: 
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հրամանները, բաժնի  վարիչի զեկուցագիրը: 

 
 



§ 7 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 020800. «Բնապահպանություն և 

բնօգտագործում» մասնագիտության հեռակա ուսուցման ամփոփիչ 
ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին 

 

Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 020800. «Բնապահպանություն և բնօգտա-

գործում» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 2017թ. ամփոփիչ ատեստավորման հանձնա-

ժողովի կազմը. 

1. Գրիգորյան  Արծվի  Արտաշեսի  _  նախագահ, ՀՀ Ազգային ագրարային համալսա-  
   րանի Անտառագիտության ամբիոնի դոցենտ,  
   կ.գ. թեկնածու,     

2. Հովհաննիսյան  Գուրգեն  Ժորժիկի  –  նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրատի 
    բաժնի պետ, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, 

3. Աթոյան   Մհեր   Սերգեյի  –  մասնաճյուղի գիտական քարտուղար, ֆ.մ.գ. 
    թեկնածու, 

4. Զուրաբյան   Մարատ   Հովիկի  – հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ, բ.գ. թեկնածու, 

5. Ցուցուլյան   Արտակ   Վոլոդյայի  –  Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության 
    ամբիոնի  վարիչի ԺՊ, ֆ.մ.գ. թեկնածու, 

6. Մեհրաբյան   Անուշ   Վոլոդյայի  –  Տավուշի մարզի Իջևանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի 
    քիմիայի և կենսաբանության ուսուցչուհի, 

7. Ղազարյան   Դավիթ   Ռոմեոյի _ Բնապահպանության տեղեկատվական- 
   հասարակական  «Օրհուս»  կենտրոնի 
    համակարգող: 
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հրամանները, բաժնի վարիչի զեկուցագիրը: 

 
 
 

                                          ՏՆՕՐԵՆ`                       Ս.Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

 
 
 
 

 
 


