
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   No         137 Ա/Ք                       §    14    ¦     փետրվարի 2013 թ.
        

«ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ», «ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ», 

«ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ» ԵՎ «ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ» 

ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈւՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ (ԹԵՄԱՏԻԿ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ 

ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԽՈՐՀՈւՐԴՆԵՐ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ 

Առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թ. 

նոյեմբերի 17-ի «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային 

(թեմատիկ) ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» N 1122 որոշման 3-րդ կետով, 

ինչպես նաև հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թ. 

սեպտեմբերի 12-ի N 1579-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 

կրթության և գիտության նախարարության կանոնադրության 14 կետի «դ» ենթակետը՝ 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ու Մ  ԵՄ 

1. «Բնական գիտություններ», «Ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիա», 

«Բժշկական գիտություններ» և «Գյուղատնտեսական գիտություններ» բնագավառներում 

գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման գիտական թեմաների հայտերի գնահատման նպատակով ձևավորել 

մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդներ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահ 

Ս.Հարությունյանին: 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü ºì ¶ÆîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ð 

Ðð²Ø²Ü 



 
 
 

Հավելված 

ՀՀ ԿԳ նախարարի 

«14» փետրվարի 2013 թ. 

N 137- Ա/Ք հրամանի 

1. «Բնական գիտություններ» բնագավառի մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդ 

ազգանուն անուն հայրանուն    գիտական աստիճան     աշխատանքի վայր, պաշտոն 

1. Ղազարյան Էդուարդ Մուշեղի, նախագահ  ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր  Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան, 

Մաթեմատիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների 

ինստիտուտի տնօրեն 

2. Գաբրիելյան Բարդուխ Կառլենի   կենսաբանական գիտությունների դոկտոր   ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և  

հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն, 

տնօրեն 

3. Գևորգյան Էմիլ Սոսի    կենսաբանական գիտությունների դոկտոր   ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան, 

Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան 

4. Թավադյան Լևոն Աղասիի    քիմիական գիտությունների դոկտոր    ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նալբանդյանի անվան քիմիական 

ֆիզիկայի ինստիտուտ, տնօրեն 

5. Խաչատրյան Աղավարդ Խաչատուրի  ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր  ՀՀ ՀԳՆ Հայաստանի ազգային ագրարային  

համալսարան, Բարձրագույն մաթեմատիկայի 

և տեսական մեխանիկայի ամբիոնի վարիչ 

6. Հարությունյան Վլադիմիր Միքայելի  ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր  ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան, 

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և 

միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնի վարիչ 

7. Սաղաթելյան Արմեն Կառլենի   երկրաբանահանքաբանական գիտությունների դոկտոր ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային 

հետազոտությունների կենտրոն, տնօրեն 

2. «Ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիաներ» բնագավառի մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդ 

ազգանուն անուն հայրանուն    գիտական աստիճան     աշխատանքի վայր, պաշտոն 

1. Գրիգորյան Արեգ Խաչիկի, նախագահ  տեխնիկական գիտությունների դոկտոր   ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական  

                ճարտարագիտական համալսարան,  

                գիտության և գիտատեխնոլոգիական  

                համագործակցության գծով պրոռեկտոր 

2. Աղբալյան Սուրեն Գևորգի    տեխնիկական գիտությունների դոկտոր   ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական 

                ճարտարագիտական համալսարան,  

                կրթական ծրագրերի և ուսումնամեթոդական  

                աշխատանքների գծով պրոռեկտոր 

3. Կիրակոսյան Ռազմիկ Մակարի   տեխնիկական գիտությունների դոկտոր   ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ,  



 
 
 

                Բարակապատ համակարգերի մեխանիկայի  

                բաժնի գլխավոր գիտաշխատող 

4. Չիլինգարյան Լևոն Անդրեասի   տեխնիկական գիտությունների դոկտոր   ՀՀ ԿԳՆ Երևանի ճարտարապետության և 

                շինարարության պետական համալսարան,

                ավագ գիտաշխատող 

5. Սարուխանյան Արեստակ Արամայիսի  տեխնիկական գիտությունների դոկտոր   ՀՀ ԿԳՆ Երևանի ճարտարապետության և 

                շինարարության պետական համալսարան,  

                կրթական բարեփոխումների դեպարտամենտի  

                ղեկավար-պրոռեկտոր 

3. «Բշժկական գիտություններ» բնագավառի մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդ 

ազգանուն անուն հայրանուն    գիտական աստիճան     աշխատանքի վայր, պաշտոն 

1. Աղաջանով Միքայել Իոսիֆի, նախագահ  կենսաբանական գիտությունների դոկտոր   ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան 

                պետական բժշկական համալսարան,  

                Կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ 

2. Զիլֆյան Արտո Վրեժի    բժշկական գիտությունների դոկտոր    ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան  

                 պետական բժշկական համալսարան,  

                 Գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն 

3. Սիսակյան Հմայակ Սոսի    բժշկական գիտությունների դոկտոր    ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան  

                պետական բժշկական համալսարան,  

                Անհետաձգելի սրտաբանության ամբիոնի  

                վարիչ 

4. «Գյուղատնտեսական գիտություններ» բնագավառի մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդ 

ազգանուն անուն հայրանուն    գիտական աստիճան     աշխատանքի վայր, պաշտոն 

1. Ղազարյան Հունան Ղազարի, նախագահ  գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր   ՀՀ ՀԳՆ Հայաստանի ազգային ագրարային  

համալսարանի «Հ. Պետրոսյանի անվան 

հողագիտության, ագրոքիմիայի և 

մելիորացիայի գիտական կենտրոն» 

մասնաճյուղ, տնօրեն 

2. Նաղաշյան Հովհաննես Զավենի   անասնաբուժական գիտությունների դոկտոր   ՀՀ ՀԳՆ Հայաստանի ազգային ագրարային  

համալսարան, Համաճարակաբանության և 

մակաբուծաբանության ամբիոնի վարիչ 

3. Սարգսյան Գայանե Ժորայի   գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր   ՀՀ ԳՆ բանջարաբոստանային և  

                տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական  

                կենտրոն, տնօրեն 


