
ՀՀ 2018 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորման երաշխավորված                     
գիտական միջոցառումների ցանկ 

 

Հ/հ Գիտական միջոցառման խորագիրը Կազմակերպության անվանումը 
Անցկացման 

ժամկետը 

1. 

«ՀՀ տարածքում կենսոլորտային 
պահպանավայրի ստեղծման 
գիտամեթոդական հիմունքները» 
միջազգային գիտագործնական 
սեմինար 

ՀՀ ԳԱԱ 
«Էկոլոգանոոսֆերային 
հետազոտությունների 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 

20-21 մարտ 

2. 

 «Կենսաբազմազանություն և վայրի 
բնության պահպանության 
էկոլոգիական հիմնախնդիրներ» 
երիտասարդ գիտնականների 2-րդ 
միջազգային գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ 
«Կենդանաբանության և 

հիդրոէկոլոգիայի 
գիտական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 

մայիս 

3. 
Միջազգային գիտաժողով նվիրված 
ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանի 100-
ամյա հոբելյանին 

«Մատենադարան» Մ. 
Մաշտոցի անվան հին 

ձեռագրերի 
գիտահետազոտական 

ինստիտուտ» հիմնադրամ 

մայիս-հունիս 

4. Մեծ պայծառության լույսի 
աղբյուրներ և կիրառություններ 

«Քենդլ» սինքրոտրոնային 
հետազոտությունների 

ինստիտուտ» հիմնադրամ   
12-15 հուլիս 

5. 
«Հարմոնիկ անալիզ և 
մոտավորություններ» VII 
գիտաժողով 

«Երևանի պետական 
համալսարան» 

հիմնադրամ 

16-22 
սեպտեմբեր 

6. Ինժեներական լուծումներ 
մեքենաշինությունում 

«Հայաստանի ազգային 
պոլիտեխնիկական 

համալսարան» 
հիմնադրամ 

17-19 
սեպտեմբեր 

7. 
Դեֆորմացվող միջավայրերի 
փոխազդեցության դինամիկայի 
պրոբլեմները 

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

17-21 
սեպտեմբեր 

8. 

Միկրոալիքային և տերահերցային 
տեխնոլոգիաներ, ֆոտոնիա և 
հեռահաղորդակցական կապ (IRPhE-
2018) 

ՀՀ ԳԱԱ «Ռադիոֆիզիկայի 
և էլեկտրոնիկայի 

ինստիտւոտ» ՊՈԱԿ 
սեպտեմբեր 

9. 
Միջազգային գիտական 14-րդ 
կոնֆերանս «Ա.Ի. Սոլժենիցին` ռուս 
և ազգային գրականություններ» 

«Երևանի Վ. Բրյուսովի 
անվան պետական 

լեզվահասարակագիտակա
ն համալսարան» 

հիմնադրամ 

սեպտեմբեր 

10. 

Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան 
110-ամյակին նվիրված գիտաժողով 
«Անկայուն երևույթները և տիեզերքի 
էվոլյուցիան»  

ՀՀ ԳԱԱ «Վ. 
Համբարձումյանի անվան 

Բյուրական 
աստղադիտարան» ՊՈԱԿ 

սեպտեմբեր 

11. 

«Կլինիկական և կիրառական 
տոքսինոլոգիայի արդիական 
հիմնախնդիրներ»  միջազգային 
թունաբանական միության 
եվրոպական սեկցիայի հերթական 
19-րդ գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ «Լ.Օրբելու անվան 
ֆիզիոլոգիայի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 
սեպտեմբեր 



12. 

«Հեմոբլաստոզների ախտորոշման և 
բուժման ժամանակակից 
մոտեցումները» 3-րդ 
համահայկական արյունաբանական 
կոնֆերանս   

ՀՀ ԱՆ «Ռ. Յոլյանի անվան 
արյունաբանական 

կենտրոն» ՓԲԸ 

 սեպտեմբեր-
հոկտեմբեր 

13. 

«Ֆարմացիայի արդի վիճակը 
Հայաստանում և զարգացման 
հեռանկարները» I միջազգային 
գիտաժողով  

«Երևանի պետական 
համալսարան» 
հիմնադրամ 

3-5 
հոկտեմբեր 

14. 
ՀՀ վնասվածքաբանների և 
օրթոպեդների VI համագումար 
միջազգային մասնակցությամբ 

ՀՀ ԱՆ 
«Վնասվածքաբանության և 
օրթոպեդիայի գիտական 

կենտրոն» ՓԲԸ 

4-6 
հոկտեմբեր 

15. 
«Քիմիական ֆիզիկայի արդի 
խնդիրները» V միջազգային 
գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Բ. 
Նալբանդյանի անվան 
քիմիական ֆիզիկայի 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

9-13 
հոկտեմբեր 

16. 
«Երաժշտագիտությունն արդի 
փուլում» III միջազգային 
երիտասարդական գիտաժողով 

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի 
Կոմիտասի անվան 

պետական 
կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿ  

11-13 
հոկտեմբեր  

17. 

«Ածխաջրածնային և 
գյուղատնտեսական թափոններից 
օրգանական և նավթային մթերքների 
ստացումը և ռազմավարական 
անհրաժեշտությունը» II գիտաժողով 

«Հայաստանի ազգային 
պոլիտեխնիկական 

համալսարան» 
հիմնադրամ 

22-24 
հոկտեմբեր 

18. Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ 
տարելից. հայացք դեպի առաջ 

ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական 
գիտությունների 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 
հոկտեմբեր  

19. 

Հայաստանի Հանրապետության 
կենսաբազմազանության և 
ագրոկենսաբազմազանության 
հզորությունների գնահատման և 
կենսանվտանգության ապահովման 
գիտակրթական հիմունքների 
ներդրումը 

«Խ. Աբովյանի անվան 
հայկական պետական 

մանկավարժական 
համալսարան» 

հիմնադրամ 

հոկտեմբեր 

20. ՀԱՊՀ տարեկան գիտաժողով 

«Հայաստանի ազգային 
պոլիտեխնիկական 

համալսարան» 
հիմնադրամ 

19-23 նոյեմբեր 

21. ԵՊԲՀ տարեկան ամփոփիչ 
միջոցառում 

«Երևանի Մ. Հերացու 
անվան պետական 

բժշկական համալսարան» 
հիմնադրամ 

դեկտեմբեր 

 


