
Քաղվածք 

ԵՊՀ  ԻՋԵՎԱՆԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ  ՏՆՕՐԵՆ 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  № 54 

                   «11»  ապրիլի   2015թ.                                            ք. Իջևան  

§ 1 
ԵՊՀ ԻՄ գրադարանի խորհրդի կազմը 

փոփոխելու մասին 

Հիմք ընդունելով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանի վարիչի 11.04.2015թ. 

զեկուցագիրը գրադարանային խորհրդի կազմը փոփոխելու մասին և ղեկավարվելով 

մասնաճյուղի կանոնադրության պահանջներով. 

Հ ր ա մ ա յ ու մ  եմ 

1. Հաստատել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանային խորհրդի փոփոխված 

հետևյալ կազմը. 
 

 Խորհրդի  նախագահ   -  Առաքելյան  Սամվել Արշավիրի, մասնաճյուղի 
   տնօրեն, 
Խորհրդի նախագահի տեղակալ -  Ստեփանյան Նելլի Գրիգորի, գրադարանի վարիչ, 
Անդամներ   -  Աթոյան  Մհեր Սերգեյի, գիտական խորհրդի 
   քարտուղար, 

    -  Դավթյան  Արկադի Ցոլակի, Ուսումնամեթոդական 
   վարչության պետ, 
  -  Հովհաննիսյան Ալբերտ Սարգսի, ԱԿ բաժնի վարիչ, 
   իրավախորհրդատու, 

 -  Մխիթարյան Մելանյա Մեսրոպի, գլխավոր  
   հաշվապահ, 

- Ցուցուլյան  Արտակ Վոլոդյայի, Մասնագիտական 
կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչ, 

- Բրուտյան  Վաչիկ Արամայիսի, Հումանիտար գիտու-
թյունների ֆակուլտետի  Մանկավարժության և հոգե-
բանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ, 

- Լաչիկյան  Լևոն Երվանդի, Տնտեսագիտության ֆակուլ-
տետի Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության 
ամբիոնի ասիստենտ, 

- Հովհաննիսյան Սերգեյ Թորգոմի, Կիրառական 
արվեստի ֆակուլտետի Գծանկարի, գունանկարի և 
քանդակի ամբիոնի ասիստենտ, 

- Հասանյան  Ալիսա Զավենի, Հումանիտար գիտություն-
ների ֆակուլտետի Հայոց լեզվի և գրականության 
ամբիոնի ասիստենտ, 

- Խաչատրյան Տաթևիկ Վասիլի, Տեղեկատվական 
համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի 
վարիչ, 

- Առուստամյան Ալվինա Վաղարշակի, ավագ  
 գրադարանավար, 
- Ազարյան  Մանյա Մարտունի, գրադարանավար, 
- Ալավերդյան Սլավիկ Սամվելի, մասնաճյուղի երկու 

ընթերցասրահների աշխատանքների համակարգող,  



- Հովսեփյան Ռազմիկ Արմենի, Տնտեսագիտության 
ֆակուլտետի «Տնտեսագիտության տեսություն» 
մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանող,  
ՈՒԽ-ի նախագահ, 

- Զուրաբյան Ալբերտ Մարատի,  Հումանիտար գիտու-
թյունների ֆակուլտետի «Մանկավարժություն և 
հոգեբանություն» մասնագիտության առաջին կուրսի 
ուսանող, մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ի  նախագահ,  

- Հովսեփյան Արա Արթուրի, Բնական գիտությունների 
ֆակուլտետի «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» 
մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանող, 

- Մանուկյան Քնարիկ Ասքանազի,  Հումանիտար 
  գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և 
  գրականություն» մասնագիտության երրորդ կուրսի 
  ուսանող, 

- Գրիգորյան Գոհար Աշոտի, Հումանիտար գիտություն-
ների Ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» 
մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանող, 

- Ներսիսյան Մերի Ռոբերտի, Կիրառական արվեստի 
ֆակուլտետի «Կիրառական արվեստ» մասնագի-
տության երրորդ կուրսի ուսանող,  

- Գիշյան Մելինե  Տիգրանի , Հեռակա  ուսուցման բաժնի 
«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 
երկրորդ կուրսի ուսանող:  

 
2. Հանձնարարել Ն. Ստեփանյանին`  խորհրդի աշխատանքները պլանավորել և կազմա-

կերպել գրադարանի խորհրդի կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան: 

3. Հրամանը ծանոթացնել պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին: 

 
 
 

ՏՆՕՐԵՆ` Ս.Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

ԻՍԿԱԿԱՆԻ ՀԵՏ  ՃԻՇՏ Է`      Ա.Ս.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

 
 

 

 

 
 
 


