
          

§11¦                     . 

Հիմք ընդունելով «Երևանի պատական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի 

/այսուհետ՝ ԵՊՀ ԻՄ/ Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի 

/ԿԲԴՎ/ վարիչի 11.01.2022թ. № 2 զեկուցագիրը՝ 

1.Հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի 2022-2026թթ. բակալավրի կրթական ծրագրերը վերանայող աշխա-

տանքային խմբերի կազմը. 

1.Թեմրազյան          Էմմա         -   ասիստենտ, կրթական ծրագրի ղեկավար,     

                  աշխատանքային խմբի ղեկավար                                                      

2.Հարությունյան      Քրիստինե -    բ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչի ժ/պ,  

3.  Չուբարյան          Աստղիկ    -    բ.գ.թ., պրոֆեսոր,   

4.  Մուրադյան         Գայանե     -   բ.գ.դ., դոցենտ, 

5. Գասպարյան        Նարինե    -   բ.գ.թ., դոցենտ 

6. Կարապետյան     Աննա        -   բ.գ.թ., ասիստենտ, 

7.  Անտոնյան          Զարուհի    -   ասիստենտ,  

8.  Սահակյան         Թագուհի   -  «Իջևանի  Ինֆոտուն» ՀԿ-ի համակարգող, 

9.  Խաչատրյան      Սվետա      -  «Անգլերեն լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրի 

                                                      3-րդ կուրսի ուսանողֈ 

1.Մարդանյան     Աիդա          -  ասիստենտ, կրթական ծրագրի ղեկավար,  աշխատանքային     

    խմբի  ղեկավար,   

         2.Միրզոյան        Ռուզան       -  բ.գ.թ., դոցենտ, 

         3.Այդինյան          Անժելա      -  բ.գ.թ.,ասիստենտ 

         4.Կարապետյան  Միրա        -   ասիստենտ, 

         5.Աղբալյան         Մանե        -   դասախոս, 

         6.Օհանյան          Սվետա     -   դասախոս, 

         7.Հովհաննիսյան Անահիտ   -   դասախոս 

         8.Գևորգյան        Լաուրա     -  Աչաջրի Հրանտ Թամրազյանի անվ. միջն.դպրոցի ուսուցչուհի,  

         9.Խնկոյան          Գայանե    -  «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրի 4-րդ  

                                               կուրսի ուսանողֈ 

1. Զուրաբյան       Մարատ       -  բ.գ.թ., դոցենտ,կրթական ծրագրի ղեկավար,                    

 աշխատանքային խմբի  ղեկավար, 

2. Մինասյան       Սվետլանա   -  մ.գ.թ., դոցենտ, 

3. Մարտիրյան    Նաիրա        -  բ.գ.թ.,դոցենտ, 

4.  Այդինյան        Անժելա        -  բ.գ.թ., ասիստենտ,    



 

                           

5. Եղիազարյան   Սվետա      -  դասախոս, 

6. Զարգարյան     Ռուզան     -  դասախոս, 

7. Պողոսյան        Նինա        -  Իջևանի թիվ 5 հիմնական դպրոցի տնօրեն, 

8. Կարապետյան Լիանա      -  «Ռուսաց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրի 

                                                3 - րդ  կուրսի ուսանողֈ 

1.Հարությունյան  Լիանա         -  մ.գ.թ., ասիստենտ կրթական ծրագրի ղեկավար,  

                                                  աշխատանքային   խմբի  ղեկավար, 

2.Գյուլամիրյան    Ջուլիետտա   - մ.գ.դ, պրոֆեսոր, 

3.Հովսեփյան      Սահակ         -  դոցենտ, 

4.Բարսեղյան      Մելանյա       -  ասիստենտ, 

5.Մելիքսեթյան   Վիկտորիա   -   դասախոս,  

6.Բոլշիկյան        Անահիտ       -  Իջևանի թիվ 5 հիմնական դպրոցի դասվարֈ 

7.Ճուղուրյան      Սրբուհի        -  «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական                  

                                                 ծրագրի 2-րդ կուրսի ուսանողֈ 

1. Աղուզումցյան   Ռուբեն           - հ.գ.թ., պրոֆեսոր, կրթական ծրագրի ղեկավար,  

 խմբի  ղեկավար,  

2. Հարությունյան Լիանա             - մ.գ.թ., ասիստենտ, Մանկավարժության և հոգեբանության 

                           ամբիոնի վարիչի ժ/պ, 

3. Պողոսյան        Սոնա            - հ.գ.թ., դոցենտ, 

4. Ավագյան         Անի                  -  հ.գ.թ., ասիստենտ, 

5. Քամալյան       Աննա                -  հ.գ.թ., ասիստենտ, 

6․ Մելիքսեթյան   Վիկտորիա       -  դասախոս, 

      7․  Մարիտիրոսյան  Անուշ            -  դասախոս, 

      8․Ներսիսյան      Արմինե              -  «Հույսի կամուրջ» ՀԿ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն, 

      9․Խալաթյան      Քրիստինե          -  «Հոգեբանություն» կրթական ծրագրի 3-րդ կուրսի                               

                           ուսանողֈ 

1. Գրիգորյան     Նաթելլա       - պ.գ.թ., դոցենտ, ծրագրի ղեկավար, 

              աշխատանքային  խմբի ղեկավար, 

2. Թինոյան        Դավիթ         -  պ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչի ժ/պ, 

3. Ստեփանյան  Խաչատուր   -  պ.գ.դ, պրոֆեսոր (ՀՊՄՀ), 

4. Ալեքսանյան   Հովհաննես  -  պ.գ.թ., դոցենտ (Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակա- 

              տարի  գրասենյակի Հայրենադարձության բաժնի պետ), 

5. Ազատյան       Արա            -  պ.գ.թ., ասիստենտ, 

6. Ասիլյան         Մեդորա       -  «Պատմություն» կրթական ծրագրի 3-րդ կուրսի ուսանող, 

7. Մարգարյան  Հասմիկ        -  «Պատմություն» կրթական ծրագրի 2-րդ կուրսի ուսանողֈ 

1. Թումանյան    Լուսինե        -   բ.գ.թ., դոցենտ,  կրթական ծրագրի ղեկավար, 

                                                 աշխատանքային խմբի   ղեկավար, 

         2.Ավագյան        Վաչագան   -    բ.գ.թ., դոցենտ ամբիոնի վարիչի ժ/պ, 



         3.Պողոսյան       Կարինե      -   բ.գ.թ., դոցենտ, 

 

4. Սարհատյան     Աիդա            - բ.գ.թ., դոցենտ, 

5.Հասանյան        Ալիսա           - բ.գ.թ., դոցենտ, 

6.Ղուկասյան       Անահիտ        - Տավուշի մարզային գրադարանի տնօրեն,  

7.Խաչատրյան     Անուշ             - «Հայոց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրի, 

                 3-րդ կուրսի ուսանողֈ              

1. Ֆլջյան             Լիլիթ             -  մ.գ.թ. դոցենտ, ՀՀ նկարիչների միության անդամ,  կրթական 

                                                   ծրագրի ղեկավար, աշխատանքային խմբի ղեկավար, 

2. Ասատրյան      Համլետ          -  Գծանկարի, գունանկարի և  քանդակի ամբիոնի վարիչ,  

                                                  ՀՀ և ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի ՆՄ միության անդամ, կերպարվեստ  

                                                  մասնագիտությամբ դոցենտ, 

3. Ստեփանյան   Մհեր             -  ՀՀ ՆՄ անդամ, կերպարվեստ մասնագիտությամբ դոցենտ, 

         4․ Չիբուխչյան     Անուշ            -   ՀՀ ՆՄ անդամ, ասիստենտ, 

5. Չիբուխչյան    Դոնարա        -  ՀՀ ՆՄ անդամ, ասիստենտ,       

6. Մխիթարյան   Համլետ        -   Իջևանի արվեստի դպրոցի տնօրեն, դասախոս, 

7. Ամիրյան         Սարինե        -  «Դեկորատիվ - կիրառական արվեստ»  կրթական ծրագրի  

               3-րդ կուրսի ուսանող  

1. Աղաբաբյան   Վահան          -  բ.գ.թ.,դոցենտ, դեկանի ԺՊ, աշխատանքային խմբի   

                                                  ղեկավար, 

2. Մխիթարյան  Քրիստինե     -  ՀՀ ԴՆ անդամ, ասիստենտ, 

3. Չիբուխչյան   Անուշ             -  ՀՀ ՆՄ անդամ, ասիստենտ, 

4. Ստեփանյան  Շուշանիկ      -   դասախոս 

5. Մելքումյան    Միսակ          -   Տավուշի մարզի գլխավոր ճարտարապետ, 

6. Բայրամյան Լուսինե           -   դասախոս, 

7.Սարհատյան   Մանե            -  «Դիզայն» կրթական ծրագրի 3-րդ կուրսի ուսանողֈ 

   

1.Ուլիխանյան         Ալինա     - ասիստենտ, կրթական ծրագրի ղեկավար,  

                                               աշխատանքային խմբի ղեկավար 

2.Հովհաննիսյան  Գուրգեն   -  աշխ.գ.թ., պրոֆեսոր, ամբիոնի  վարիչի ժ/պ,  

3.Պոտոսյան          Ակսել       -  աշխ. գ. թ., պրոֆեսոր,  

4.Ասիլբեկյան    Պավել      -  ասիստենտ,  

5․ Ալեքսանյան      Գոռ          - « Տավուշի մարզի տուրիզմի զարգացման գործակալություն»    

                    ՀԿ հիմնադիրների խորհրդի նախագահ, 

 6. Ոսկանյան        Նարե       - «Զբոսաշրջություն» կրթական ծրագրի 3-րդ կուրսի ուսանող, 

 7. Սանթրոսյան    Հերմինե   - «Զբոսաշրջություն» կրթական ծրագրի 2-րդ կուրսի ուսանող, 

  

1. Սարիբեկյան       Անուշ        -  ասիստենտ, կրթական  ծրագրի ղեկավար, 

                                                 աշխատանքային խմբի ղեկավար, 

2. Միքայելյան         Միքայել   -  տնտ.գ.դ., պրոֆեսոր,  ամբիոնի վարիչ ժ/պ, 

3. Ավետիսյան         Գայանե   -   տ.գ.թ., դոցենտ  

4. Մինասյան           Գևորգ    -   տ.գ.թ., ասիստենտ, Դիլիջանի  ուսումնահետազոտական 



                                                կենտրոնի «Հատուկ  հետազոտություններ» բաժնի  պետ, 

5. Սիրոյան              Գարիկ         -  տ. գ. թ.,  դոցենտ,  

         6․ Մելքումյան          Վիկտորիա  - «Ֆինանսներ» կրթական ծրագրի 3-րդ  կուրսի   

                                                    ուսանողֈ 

 

1․ Հովակիմյան       Աննա          -  տեխ.գ.թ., դոցենտ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն                 

                                                 տեխնոլոգիանների ամբիոնի վարիչի ժ/պ, ծրագրի ղեկավար,  

                                                   աշխատանքային  խմբի  ղեկավար, 

         2․Սիմոնյան          Գևորգ           - ք․գթ․, դոցենտ, Ընդ․ մաթ․ և բնագիտ․ամբիոնի վարիչի ժ/պ,  

3.Զաքարյան        Մանվել         - ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ 

         4. Յոլչյան            Ռոբերտ        - տեխ.գ.թ., դոցենտ, 

5.Ճաղարյան       Մարիետա     - ասիստենտ, ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ, 

6.Ստեփանյան    Հասմիկ         - «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 

                          կրթական ծրագրի 3-րդ կուրսի ուսանող: 

 2․ Սահմանված կարգով տեղեկացնել ԿԲԴՎ բաժնին, Ուսումնամեթոդական վարչությանը,     

դեկանների ԺՊ-ներին, ամբիոնների վարիչներին և աշխատանքային խմբի անդամներին: 

3. Հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

4. Վերանայված կրթական ծրագրերը ներկայացնել Կրթական բարեփոխումների և դասախոս-  

ների վերապատրաստման  /ԿԲԴՎ/ բաժին մինչև  2022թ. մայիս 21-ը: 

 

 

 

 

 

 


