
Քաղվածք 

ԵՊՀ  ԻՋԵՎԱՆԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ  ՏՆՕՐԵՆ 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  № 69 Ա 
«28»  մարտի  2017թ.                                               ք. Իջևան 

§ 5 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 010400. «ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա» մասնագիտության առկա ուսուցման ամփոփիչ 
ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին 

 

 Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 010400. «Ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա» մասնագիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման 

հանձնաժողովի կազմը. 

1. Գասպարյան Հարություն Վոլոդյայի  –  Ռուս-հայկական (սլավոնական) համալսարանի 
     ՏՏ դեպարտամենտի ծառայության պետ,  ֆիզիկա 
   մաթեմատիկական գիտությունների  թեկնածու, 
    դոցենտ, 

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

3. Զաքարյան Մանվել Աշոտի  –  բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ժ/պ,  
   ֆ/մ.գ. թեկնածու, 

4. Հովակիմյան Աննա Սեդրակի  -  Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների 
    ամբիոնի  վարիչի ժ/պ, տեխն.գիտ.թեկնածու, 
     դոցենտ, 

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

6. Դարբինյան Կարապետ Սուրենի   –  Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների 
    ամբիոնի դոցենտ, ֆ/մ.գ. թեկնածու, դոցենտ, 

7. Թիրաբյան Գերասիմ Վահրամի  –  Խաշթառակի հիմնական դպրոցի տնօրեն,  

8. Ղազարյան Հարություն Ավետիքի  –  Գետահովիտի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն, 

9. Թիրաբյան Մարզպետ Պարգևի  –  Իջևանի №1 հիմնական դպրոցի ինֆորմատիկայի 
    ուսուցիչ: 

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

հրամանները, դեկանի զեկուցագիրը: 

§ 6 
Բակալավրի  կրթական  ծրագրով  010400. «Ինֆորմատիկա  և  

կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության առկա ուսուցման  
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստերի արձանագրման  

քարտուղար նշանակելու  մասին 



Բակալավրի կրթական ծրագրով 010400. «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 

մասնագիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի 

նիստերի արձանագրման համար քարտուղար նշանակել Հռիփսիմե Սերյոժայի Գասպարյանին: 

Հիմք` «ՀՀ ԲՈՒՀ-երում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման» 

կարգի 3.10 կետը, դեկանի զեկուցագիրը: 

§ 7 
Բակալավրի  կրթական  ծրագրով 010400. «Ինֆորմատիկա  և  

կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության առկա ուսուցման  
ամփոփիչ ատեստավորման գրավոր բողոքների քննարկման 

մասնակիցների կազմը հաստատելու մասին 
 

 Հիմք ընդունելով ՀՀ ԿԳ նախարարի 2011թ. 31-ը հոկտեմբերի №1197-Ն հրամանը, 

հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 010400. «Ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա» մասնագիտության  առկա ուսուցման  շրջանավարտների 2017թ. ամփոփիչ 

ատեստավորման գրավոր բողոքների քննարկման մասնակիցների կազմը. 

Ճաղարյան Մարիետա Ալբերտի - ՄԿՈԱ բաժնի վարիչի ԺՊ, 

Վարդանյան Արտյոմ  Արտաշեսի – բնական գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԽ նախագահ: 

Հիմք` դեկանի զեկուցագիրը: 

 

 

 

ՏՆՕՐԵՆ`         Ս.Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

          ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 
                        ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ `              Ա.Ց.ԴԱՎԹՅԱՆ 

            ԻՍԻՍԿԱԿԱՆԻ  ՀԵՏ  ՃԻՇՏ Է`      Վ.Մ.ԵԳԱՆՅԱՆ 

 
 
 
 
 
 
 


