ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ
ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ

Գ Ի Տ Ու Թ Յ Ա Ն Կ Ո Մ Ի Տ Ե

ՆԱԽԱԳԱՀ
ք. Երևան

«04» սեպտեմբերի 2018 թ.
Հ Ր Ա Մ Ա Ն № 36-Ա/Ք

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ (ԹԵՄԱՏԻԿ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2001թ. նոյեմբերի 17-ի «Գիտական և
գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման
կարգը հաստատելու մասին» N1122 որոշմամբ, հիմք ընդունելով ՀՀ ԿԳ նախարարի
2017թ. դեկտեմբերի 25-ի N1514-Ա/2 հրամանի 4-րդ կետը, ՀՀ ԿԳ նախարարի 2018թ.
մարտի 21-ի N247-Ա/2 հրամանով ստեղծված մասնագիտական փորձագիտական
խորհուրդների ներկայացրած գնահատականների վարկանիշային ցանկը և ելնելով
բյուջետային հատկացումների ծավալից՝
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ
1. Հաստատել մրցութային կարգով ընտրված գիտական թեմաների ցանկն ըստ
«Բնական գիտություններ», «Ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիաներ», «Բժշկական
գիտություններ»,
գիտություններ»

«Գյուղատնտեսական
և

«Հայագիտություն

գիտություններ»,
ու

հումանիտար

«Հասարակական
գիտություններ»

բնագավառների՝ համաձայն հավելվածի:
2. ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի աշխատակազմի գիտական գործունեության
կազմակերպման վարչությանը (պետ՝ Ռուզան Ասատրյան)՝ մրցույթի և գիտական
փորձաքննության արդյունքների մասին տեղեկացնել գիտահետազոտական խմբերի
ղեկավարներին:
3. ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և
հաշվապահական հաշվառման բաժնին (պետ՝ Տիգրան Գալստյան)՝ գիտական
թեմաների ֆինանսավորումը սկսել 2017թ. սեպտեմբերի 1-ից:
4. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել ՀՀ ԿԳՆ գիտության
կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Լևոն Մարդոյանին:

Ս. ՀԱՐՈւԹՅՈւՆՅԱՆ

«ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ (ԹԵՄԱՏԻԿ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ - 2018» ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ
ՑԱՆԿ

Բնական գիտություններ

1
1.1

Մաթեմատիկա

1 18T‐1A306

Աթաբեկյան Վարուժան Սերյոժայի

Մասնակի n‐պարբերական խմբեր, հյուսվածքներ և բազմաձևություններ

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

2 18T‐1A252

Արամյան Ռաֆիկ Հրաչիկի

Մետրիկների ծնում և ստոխաստիկ տոմոգրաֆիա

Հայ‐Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ԲՄԿ
ՊՈՒՀ

3 18T‐1A019

Բերբերյան Սամվել Լևոնի

Կոմպլեքս փոփոխականի որոշ դասերի ֆունկցիաների սահմանային
բազմությունները և այդ ֆունկցիաների աճի գնահատականները

Հայ‐Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ԲՄԿ
ՊՈՒՀ

4 18T‐1A074

Գևորգյան Գեղամ Գրիգորի

Զուգամիտության և միակության հարցեր սպլայն համակարգերի համար

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

5 18T‐1A148

Գրիգորյան Մարտին Գևորգի

Դասական համակարգերի նկատմամբ ունիվերսալ ֆունկցիաներ

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

6 18T‐1A081

Կարագուլյան Գրիգորի Արտաշեսի

Նոսր օպերատորներ և Ֆուրիեի շարքերի զուգամիտության որոշ հարցեր

ՀՀ ԳԱԱ «Մաթեմատիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

1.2

Ինֆորմատիկա և համակարգչային գիտություններ

1 18T‐1B341

Շուքուրյան Սամվել Կիմի

Մշակման, ուսումնառության և կանխատեսման մեթոդներ հաշվարկների
բաշխված մոդելներում

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

2 18T‐1B407

Սահակյան Հասմիկ Արտեմի

Քանակական տվյալների պեղման ալգորիթմական լուծումներ և նրանց
կիրառությունները

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման
պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

3 18T‐1B034

Սայադյան Սերգեյ Մուշեղի

Երկարժեք և բազմարժեք տրամաբանությունների որոշ ասույթային
համակարգերի հատկությունների և արտածումների բարդության մեծությունների
հետազոտում

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

1.3

Ֆիզիկա և աստղագիտություն

1 18T‐1C180

Ակոպով Նորայր Զավենի

Հադրոնների կառուցվածքի և ծնման մեխանիզմների հետազոտումը վիրտուալ և
քվազիռեալ ֆոտոններով հարուցված ռեակցիաներում

«Ա.Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ

2 18T‐1C208

Աղամալյան Նատելլա Ռաֆայելի

Հայաստանի հանքավայրերի մուգ մոխրագույն թափանցիկ օբսիդիանների
ուսումնասիրություն

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

3 18T‐1C155

Անանիկյան Ներսես Սիրեկանի

Մագնիսական հարթակներ, ջերմային խճճվածություն և փուլային անցումները
ցածր չափանի սպինային համակարգերում

«Ա.Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ

4 18T‐1C162

Ասատրյան Հրաչյա Մանվելի

ՔՔԴ ուղղումները B մեզոնի հազվագյուտ տրոհումների և օսցիլյացիաների համար

«Ա.Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ

5 18T‐1C199

Ավետիսյան Յուրի Հովհաննեսի

Օպտիկական ուղղման միջոցով մեծ սպեկտրալ լարքավորմամբ տերահերցային
ալիքային փաթեթի գեներացումը արհեստական քվազիփուլահամաձայնեցնող
կառուցվածքներում

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

6 18T‐1C114

Բաբաջանյան Արսեն Ժորայի

Նանոկառուցվածքներում ալիքային դաշտերի արտապատկերումը
ջերմաառաձգական ինդիկատորով օպտիկական մանրադիտակով

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

7 18T‐1C223

Բարսեղյան Մանուկ Գևորգի

Ուժեղ տերահերցային ճառագայթման ազդեցությունը քվանտային կետերով
արհեստական գրաֆենանման գերցանցերի բնութագրերի վրա

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

8 18T‐1C397

Գրիգորյան Լևոն Շավիղի

Ռելյատիվիստիկ էլեկտրոնների տերահերցանոց ճառագայթման
առանձնահատկությունները գլանային և գնդային համաչափությամբ օժտված
շերտավոր միջավայրերում

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

9 18T‐1C297

Դալլաքյան Ռուբեն Կոլյայի

186gRe իզոտոպի ուսումնասիրությունը ֆոտոծնման միջոցով

«Ա.Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ

10 18T‐1C205

Թումասյան Արմեն Ռաֆիկի

CMS (LHC) գիտափորձում Հիգգս բոզոնի b ‐ քվարկային զույգի տրոհման որոնումը
վեկտոր‐բոզոնային միաձուլման պրոցեսում

«Ա.Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ

11 18T‐1C113

Իզմաիլյան Նիկոլայ Շահենի

Վիճակագրական ֆիզիկայի երկչափ մոդելների կրիտիկական հատկությունները

«Ա.Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ

12 18T‐1C276

Իշխանյան Արթուր Միքայելի

Լրացուցիչ ներքին կառուցվածքով տարրական մասնիկների քվանտային
մեխանիկան և տարածություն‐ժամանակի մեծամասշտաբ կառուցվածքը

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

13 18T‐1C271

Կոկանյան Էդվարդ Պիերի

Տարրաչափական լիթիումի նիոբատ‐գրաֆեն հիբրիդային նյութի հենքի վրա
«Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական
մակերևույթային ակուստիկական ալիքների բարձր ջերմաստիճանային սենսորներ մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամ

14 18T‐1C329

Մաղաքյան Տիգրան Յուրիի

Անկայուն երևույթները աստղերի զարգացման վաղ փուլերում

ՀՀ ԳԱԱ «Ակադ. Վ.Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի
աստղադիտարան» ՊՈԱԿ

15 18T‐1C229

Մանվելյան Ռուբեն Պետրոսի

ՈՒնիվերսալություն և բարձր սպինների տրամաչափային տեսություն

«Ա.Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ

16 18T‐1C222

Մինասյան Հայկ Ռոբերտի

Նոր երկչափ նանոկառուցվածքների՝ «Մաքսինների» օպտիկական
հատկությունները

«Ա.Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ

17 18T‐1C259

Մկրտչյան Գառնիկ Ֆելիքսի

Կիսահաղորդիչ նանոկառուցվածքներում բարձր կարգի հարմոնիկների
գեներացիան մեծ ինտենսիվության էլեկտրամագնիսական դաշտերում

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

18 18T‐1C415

Մուրադյան Լևոն Խաչիկի

Ժամանակային ոսպնյակի կիրառությունները գերարագ օպտիկայում և
ֆոտոնիկայում. սոլիտոն‐սիմիլարիտային փորձարարական խնդիրներ

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

19 18T‐1C106

Ներսեսյան Արմեն Պետրոսի

Նոր (սուպեր) Ինտեգրվող համակարգեր կոմպլեքս և կվատերնիոնային պրոյեկտիվ
տարածություններում և դրանց սուպերսիմետրիզացիան

«Ա.Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ

20 18T‐1C042

Չիլինգարյան Աշոտ Աղասու

Բարձր էներգիայի ֆիզիկայի և բնապահպանական հետազոտությունների համար
տիեզերական ճառագայթների հոսքերի համապարփակ մոնիթորինգ

«Ա.Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ

21 18T‐1C234

Պապոյան Արամ Վարդգեսի

Ալկալի մետաղների գոլորշիներում ատոմային բնակեցումների ղեկավարումը
ռեզոնանսային փոխազդեցության ոչ ստացիոնար ռեժիմում

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

22 18T‐1C340

Պողոսյան Ռուբիկ Հրաչիկի

Մոդուլյար ինվարիանտության դրսևորումները սուպերսիմետրիկ տրամաչափային
տեսություններում և էրգոդիկ համակարգերում

«Ա.Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ

23 18T‐1C090

Սահակյան Դավիթ Բագրատի

Ֆլուկտուացվող միջավայրում էվոլյուցիոն մոդելների և ոչ‐հավասարակշիռ
վիճակագրական ֆիզիկայի նմանատիպ խնդիրների լուծումը մաստեր
հավասարման մեթոդով

«Ա.Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ

24 18T‐1C335

Սահակյան Նարեկ Վարդանի

Բլազարների ճառագայթումը բազմալիքային տիրույթում. տվյալների
վերլուծություն և տեսական մոդելավորում

ՀՀ ԳԱԱ ԻԿՐԱՆԵՏ կենտրոն ՄԿ

25 18T‐1C018

Սարգսյան Դավիթ Հայկի

Հսկայական դիքրոիզմի երևույթի բացահայտումն ալկալիական ատոմներում`
հետազոտումը և կիրառումը

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

26 18T‐1C153

Սեդրակյան Արա Գրիգորի

Պատահական ցանցեր. ինտեգրվող մոդելները կամայական մակերևույթների վրա

«Ա.Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ

27 18T‐1C247

Վարդանյան Արշակ Լյուդվիգի

Ֆոնոններով միջնորդված սպինային ռելաքսացիայի փականային կառավարումը
գրաֆենում տակդիրով մակածված սպին‐ուղեծրային փոխազդեցության միջոցով

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

28 18T‐1C144

Ցականով Վասիլի Մկրտիչի

Տերահերցային տիրույթի ռեզոնանսային ազատ էլեկտրոնային լազեր

«Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների
ինստիտուտ» հիմնադրամ

29 18T‐1C355

Քոթանջյան Աննա Սենիկի

Տոպոլոգիայով և սահմաններով մակածված երևույթներ կոսմոլոգիական
մոդելներում

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

30 18T‐1C395

Քոչարյան Վահան Ռաշիդի

Ջերմային նեյտրոնների դիֆրակցիայի երևույթի ուսումնասիրությունը
միաբյուրեղներում արտաքին ազդակների առկայության պայմաններում

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

1 18T‐1D086

Գաբրիելյան Լիանա Սերգեյի

Մարտկոցներում կիրառվող կարևոր սուլֆոնների` էթիլմեթիլ‐, տետրամեթիլեն‐,
դիֆենիլ‐ և դիբութիլսուլֆոնների քվանտաքիմիական և փորձարարական
ուսումնասիրությունները

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

2 18T‐1D249

Դանագուլյան Գևորգ Հրաչի

π‐Համակցված կենսաակտիվ ազահետերոցիկլերի սինթեզ և պայթուցիկ նյութերի
քեմոսենսորների որոնում նրանց շարքում

Հայ‐Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ԲՄԿ
ՊՈՒՀ

3 18T‐1D027

Ենգոյան Ալեքսանդր Փայլակի

Հայկական գինիների մեջ հակաօքսիդանտների պարունակության
համեմատական քիմիական վերլուծություն

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան»
հիմնադրամ

4 18T‐1D318

Թավադյան Լևոն Աղասու

Կոբալամինների և օրգանական պերօքսիդների, պերօքսիլ ռադիկալների միջև
ռեակցիաների կինետիկայի և քիմիական մեխանիզմի ուսումնասիրություն

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

5 18T‐1D124

Թոփուզյան Վիգեն Օնիկի

Հակաացետիլխոլինէսթերազային ակտիվությամբ օժտված քիմիական
միացությունների սինթեզ և դրանցով Ալցհեյմերի հիվանդության բուժման
հնարավոր ուսումնասիրումը

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ

6 18T‐1D051

Խառատյան Սուրեն Լևոնի

Պինդ‐ֆազային ռեակցիաների ոչ իզոթերմ կինետիկան: Տաքացման արագության
ազդեցությունը

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

7 18T‐1D012

Ղազոյան Հեղինե Հմայակի

Հավելանյութերի առկայությամբ ԴՆԹ‐ի լուծույթների ֆիզիկաքիմիական
ուսումնասիրությունը

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

8 18T‐1D242

Մարտիրոսյան Գարիկ Գեորգիի

Կենսաբանական նշանակություն ունեցող մի շարք ռեակցիաների մեխանիզմների
ցածր ջերմաստիճանային սպեկտրալ ուսումնասիրությունը հեմ‐մոդելավորող
համակարգերում

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ

9 18T‐1D392

Շահխաթունի Աստղիկ Ալեքսանի

Ամինաթթուների իոնական վիճակի և ներքին էլեկտրական դաշտերի որոշումը
ՄՄՌ սպեկտրոսկոպիայի միջոցով

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ

10 18T‐1D066

Պարոնիկյան Երվանդ Գառնիկի

Հետազոտություններ նոր կոնդենսված հետերոցիկլիկ ազինների սինթեզի, ֆիզիկո‐ ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի
քիմիական ու կենսաբանական հատկությունների ասպարեզում
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ

11 18T‐1D033

Պետրոսյան Արամ Մելքումի

Տարբեր ամինոթթուներ պարունակող խառը աղերի բացահայտումն ու
համակարգված հետազոտումը

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

12 18T‐1D170

Սիրականյան Սամվել Նապոլեոնի

Հետազոտություններ բարձր կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված
պիրանո[3,4‐c]պիրիդինների բնագավառում. նոր վերախմբավորում, սինթեզի նոր
եղանակներ և հետերոցիկլիկ համակարգեր

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ

1.4

Քիմիա

1.5

Երկրի մասին և դրան հարակից բնապահպանական գիտություններ

1 18T‐1E085

Ասմարյան Շուշանիկ Գուրգենի

Երևան քաղաքի տարածքում ջերմային դաշտերի ուսումնասիրման հեռազննման
մեթոդի մշակում

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների
կենտրոն» ՊՈԱԿ

2 18T‐1E131

Ավագյան Արա Վարուժանի

Արցախի Քարին Տակ պալեոլիթյան հնավայրի գեոմիջավայրի էվոլյուցիան

ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական գիտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

3 18T‐1E311

Բելյաևա Օլգա Ալեքսանդրի

Հայաստանի տարածքի ռադիոէկոլոգիական մոնիթորինգ. փուլ երկրորդ

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների
կենտրոն» ՊՈԱԿ

4 18T‐1E227

Գալոյան Ղազար Լևոնի

Ծաղկունյաց անտիկլինորիումի մինչքեմբրի, ուշ պալեզոյի և ուշ յուրայի
գրանիտոիդային մագմատիզմը (կենտրոնական‐հյուսիսային Հայաստան)

ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական գիտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

5 18T‐1E005

Հարությունյան Լևոն Վարդանի

Թաքնված և Կույր հանքավայրերի որոնման երկրաքիմիական մեթոդի ներդրումը,
Հայաստանի Հանրապետության հանքավայրերի և հանքային դաշտերի
լիտոերկրաքիմիական քարտեզների կազմման գործընթացում

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

6 18T‐1E171

Հովհաննիսյան Արշավիր Եղիազարի

Երկրաքիմիական որոնման մեթոդների փորձնական կիրառությունը
հնագիտական թաղված օբյեկտների հայտնաբերման և գնահատման
աշխատանքներում

ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական գիտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

7 18T‐1E368

Մելիքսեթյան Խաչատուր Բորիսի

Վարդենիսի բարձրավանդակի հրաբխականության կոնցեպտուալ մոդելի մշակում

ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական գիտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

8 18T‐1E145

Սաղաթելյան Արմեն Կառլենի

Էկոլոգաերկրաքիմիական հետազոտությունները որպես որոշումների ընդունման
հենք (Ալավերդի քաղաքի օրինակով)

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների
կենտրոն» ՊՈԱԿ

1.6

Կենսաբանական գիտություններ

1 18T‐1F224

Այվազյան Նաիրա Մարտինի

MACROVIPERA LEBETINA OBTUSA թույնի դեմ սիճուկի ստացումը խոյերի
իմունիզացիայի միջոցով

ՀՀ ԳԱԱ «Լ.Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

2 18T‐1F011

Արծրունի Իրինա Գեղամի

Հակաուռուցքային դեղամիջոցների արդյունավետության բարձրացման
քրոմատին‐կախյալ ուղու առանցքային ֆերմենտների ակտիվության
կարգավորումը

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

3 18T‐1F115

Բադալյան Սուսաննա Միքայելի

Հայաստանի ագարիկոմիցետային դեղասնկերի միկոբիոտայի կարգաբանական և
էկոլոգիական վերլուծությունը դրանց կենսատեխնոլոգիական ներուժի
գնահատման և գենետիկական ռեսուրսների

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

4 18T‐1F278

Գաբրիելյան Բարդուխ Կառլենի

Սևանա լճի լճախորշերի էկոլոգիական առանձնահատկությունները ջրի
մակարդակի տատանման պայմաններում

ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի
գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

5 18T‐1F118

Գոգինյան Վիգեն Բորիսի

Ծիրանագույն ֆոտոսինթեզող բակտերիաների կարգաբանության և
տաքսոնոմիայի պատկանելության ուսումնասիրություն

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա ԳԱԿ» ՊՈԱԿ

6 18T‐1F055

Դալյան Եվա Բենոյի

Միզանյութի ազդեցությամբ պայմանավորված մարդու թելոմերային ԴՆԹ‐ի
կոնֆորմացիոն անցումները:

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

7 18T‐1F186

Եպիսկոպոսյան Լևոն Միխայելի

Հայկական ԴՆԹ‐ատլաս. պատմական Հայաստանի պոպուլյացիոն կառուցվածքի
վերականգնումը

«Մարդու ինստիտուտ» ՍՊԸ

8 18T‐1F045

Թռչունյան Արմեն Համբարձումի

Օրգանական թափոններից դեպի կենսաջրածին. Թափոնների նախամշակումը և
մանրէներում H2‐ի արտադրության խթանման գործընթացների կարգավորումը

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

9 18T‐1F275

Կարաբեկյան Զարուհի Իվանի

Բնական ռեսուրսներից մաշկի ստացում հյուսվածքային ինժեներիայի մեթոդներով

ՀՀ ԳԱԱ «Լ.Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

10 18T‐1F322

Կարալյան Զավեն Ալեքսանդրի

Խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսի պաթոլոգիական և մոլեկուլա‐
կենսաբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

11 18T‐1F039

Հովհաննիսյան Գալինա Գեորգիի

CRISPR‐Cas9 գենոմի խմբագրման տեխնոլոգիայի մշակումը հակաքաղցկեղային
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ
դեղամիջոցների նկատմամբ քաղցկեղային բջիջների զգայունության բարձրացման
նպատակով

12 18T‐1F218

Մայրապետյան Խաչատուր Ստեփանի

Գիհու և սոսու (Juniperus, Platanus) տնկիների հիդրոպոնիկական արտադրությունը
և դրա հեռանկարայնությունը

ՀՀ ԳԱԱ «Գ.Դավթյանի անվ. հիդրոպոնիկայի
պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

13 18T‐1F396

Մանուկյան Գայանե Փաշիկի

Արտաբջջային և ներբջջային աուտոհակամարմինների Fc ընկալիչներով
միջնորդավորված ախտաբանական ազդեցությունը իմունային բջիջների վրա

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

14 18T‐1F190

Նանագյուլյան Սիրանուշ Գերասիմի

Հայաստանի պահպանվող տարածքներում կենսաբազմազանության
մոնիթորինգային ծրագրերի իրականացման համար կենսացուցիչների որոշում

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

15 18T‐1F173

Ներսեսյան Անուշ Անրիի

Հայաստանի ֆլորայի որոշ վտանգված տեսակների ex situ պահպանությունը
միկրոբազմացման և սերմերի հավաքածուների ստեղծման եղանակներով

ՀՀ ԳԱԱ «Բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

16 18T‐1F089

Չաիլյան Սամվել Գրիգորի

Նյարդահորմոնալ և այլ պեպտիդներով հագեցած նոր կրիչների մշակումը և
ուսումնասիրումը in vivo և in vitro պայմաններում

ՀՀ ԳԱԱ «Ակադ. Հ.Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

17 18T‐1G132

Պողոսյան Արմեն Համլետի

Որոշ միացությունների կլանման առանձնահատկությունները մետաղական
մակերեսների վրա

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտակրթական միջազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ

18 18T‐1F405

Սեդրակյան Անահիտ Միքայելի

Հայաստանում տարածված սննդածին բակտերիալ ծագման հիվանդությունների
կանխարգելման և բուժման մոտեցումների մշակում՝ բակտերիոֆագերի
կիրառմամբ

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

19 18T‐1F095

Վարդանյան Գայանե Սարգսի

Ուղեղի պարգևատրման համակարգի գործառնության հիմքում ընկած
նեյրոքիմիական մեխանիզմները ճարպակալման ժամանակ

«Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական
համալսարան» հիմնադրամ

20 18T‐1F030

Վարդևանյան Պողոս Հովհաննեսի

Գենասենսորի ազդանշանի փոփոխության վրա լիգանդի ազդեցության
ուսումնասիրությունը

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

21 18T‐1F261

Փանոսյան Հովիկ Հարությունի

Արքեաների կենսաբազմազանությունը և էկոլոգիական գործառույթը Հայաստանի
և Լեռնային Ղարաբաղի երկրաջերմային աղբյուրներում

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

Ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիա

2
2.01

Քաղաքաշինություն և ճարտարապետություն

1 18T‐2A370

2.02

Կիրակոսյան Լյուբա Վլադիմիրի

Ճարտարապետա‐շինարարական նախագծային ավտոմատացված
աշխատանքային տեղի մշակում

«Ճարտարապետության և շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ

էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրոնիկա, էներգետիկա, համակարգչային և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

1 18T‐2B021

Բաղդասարյան Մարինկա Քաջիկի

Հանքաքարի հարստացման նախաֆլոտացման գործընթացի
էլեկտրամեխանիկական համակարգերի անկանոն աշխատանքային ռեժիմներից
պաշտպանության մեթոդների մշակումը

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ

2 18T‐2B398

Գևորգյան Սևակ Գագիկի

ՀՀ վառելիքաէներգետիկ համալիրի հեռանկարային զարգացումները՝
վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների լայնածավալ ներառման պայմաններում

ՀՀ ԷԲՊՆ «Էներգետիկայի գիտահետազոտական
ինստիտուտ» ՓԲԸ

3 18T‐2B143

Խաչատրյան Աշոտ Ժյուլվերնի

Ջերմակուտակիչ օդատաքացուցիչ Արևային սարքավորում

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ

4 18T‐2B333

Կիրակոսյան Գագիկ Հրաչի

Արևային վահանակների համար ավտոմատացված մաքրող համակարգի
մոդելավորումը և մշակումը

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ

5 18T‐2B309

Հովհաննիսյան Անդրանիկ Թարիկի

Ինքնավար էլեկտրական լարման մագնիսաէլեկտրական ինդուկցիոն գեներատոր

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ

2.03

Մեխանիկա

1 18T‐2C195

Ավետիսյան Արա Սերգեյի

Տարբեր բևեռացումներով էլեկտրաառաձգական ալիքների փոխարկիչներ:
Բյուրեղա‐Վակումային զտիչների և/կամ ուժեղացուցիչների նախագծում

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

2 18T‐2C127

Ավետիսյան Վահան Վարդգեսի

Ղեկավարումը և օպտիմալացումը կենտրոնացված և բաշխված պարամետրերով
համակարգերի դինամիկայի որոշ խնդիրներում

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

3 18T‐2C290

Հակոբյան Վահրամ Նասլետնիկի

Դինամիկ կոնտակտային և խառը խնդիրներ լարումների կենտրոնացուցիչներ
պարունակող համասեռ և բաղադրյալ կիսատարածության համար

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

4 18T‐2C263

Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի

Միկրոպոլյար առաձգական բարակ ձողերի, սալերի և թաղանթների ըստ
կայունության հաշվարկի հիմունքները

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական
համալսարան» հիմնադրամ

2.04

Մեքենագիտություն և մեքենաշինություն

1 18T‐2D408

Բալասանյան Բորիս Սերգեյի

Թռչող ապարատների բարակապատ մեքենամասերի ամրության բարձրացման
տեխնոլոգիայի մշակում նրանց մեջ ուլտրաձայնային տատանումների միջոցով
նանոկառուցվածքների ձեավորմամբ

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ

2 18T‐2D236

Վերլինսկի Սերգեյ Վիտալիի

Բարելավված ֆունկցիոնալ բնութագրերով ռեաբիլիտացիոն և ասիստիվ
ռոբոտատեխնիկական սարքերի նոր տարատեսակների մշակում և հետազոտում

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ

Հետազոտություններ վինիլացետիլենի և իր որոշ ածանցյալների տեխնոլոգիապես
մոդելավորվող ռեակցիաների բնագավառում

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ

2.05

Քիմիական տեխնոլոգիաներ

1 18T‐2E151

2.06

Աթթարյան Հովհաննես Սարգսի

Նյութագիտություն

1 18T‐2F096

Աղբալյան Սուրեն Գևորգի

Ջերմադիֆուզիոն եղանակով մետաղապատված ալմաստային հատիկներով
բարձր աշխատունակությամբ հղկագործիքների պատրաստման տեխնոլոգիայի
մշակումը և ներդրումն արտադրության մեջ

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ

2 18T‐2F134

Կուզանյան Արմեն Սարգսի

Բարձր էֆեկտիվությամբ ջերմաէլեկտրական միաֆոտոն դետեկտոր`
հեռահաղորդակցության համակարգերում կիրառման համար. նյութերի
ընտրություն և զգայուն տարրի մշակում

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

3 18T‐2F289

Մարտիրոսյան Նորայր Վիլյամսի

Ֆերոէլեկտրիկ/մուլտիֆերոիկ նյութերի հիմքով գերբարձր հաճախության
սարքերի մշակումը և հետազոտումը արագացուցչային տեխնիկայում

«Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների
ինստիտուտ» հիմնադրամ

2.09

Կենսատեխնոլոգիա

1 18T‐2I168

Դադայան Սլավիկ Արշակի

Բուսահումքերի համալիր մշակման եղանակ` Էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերքի, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա ԳԱԿ» ՊՈԱԿ
կերային հավելումների և հալենային պատրաստուկների ստացման համար

2 18T‐2I036

Հովհաննիսյան Անահիտ Մխիթարի

Հակաբիոտիկների նկատմամբ կայուն Pseudomonas ցեղին պատկանող շտամերի
պլազմիդների գենետիկական հետազոտությունը

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

3 18T‐2I175

Սադոյան Ռուզաննա Ռոբերտի

Հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի սելեկցիոն սորտերի մշակության արդյունավետ
տեխնոլոգիաների ուսումնասիրություն և ընտրություն

«Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական
մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամ

2.11

Այլ տեսակի ճարտարագիտություն ու տեխնոլոգիաներ

1 18T‐2K099

Դեխտյարով Վլադիմիր Սերգեյի

Կիսահաղորդչային նյութերի ներքին շերտով ժամանակակից երկշերտանի
ռեզոնատորի պատրաստման տեխնոլոգիայի նախագծումը և հետազոտությունը
տարրական մասնիկների արագացման ժամանակ

«Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների
ինստիտուտ» հիմնադրամ

2 18T‐2J360

Կնյազյան Թամարա Միհրանի

Անդրադարձնող բազմաշերտ զտիչներ գիշերային տեսանելիության սարքերը
վնասակար ինֆրակարմիր լազերային աղբյուրներից պաշտպանման համար.
նախագծում թվային մոդելավորման միջոցով

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ

3 18T‐2K324

Մինասյան Զոհրաբ Ալեքսանդրի

Պահանջվող բնութագրերով տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և
իրերի կառուցվածքների, պատրաստման տեխնոլոգիաների մշակում և
հետազոտում

«Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական
Համալսարան» Հիմնադրամի Գյումրու Մասնաճյուղ

4 18T‐2H104

Մոսիկյան Կարապետ Հակոբի

Գազաբալոնային ավտոմոբիլներից ածխածնի երկօքսիդի արտանետումների
նվազեցման ուղիները շահագործման ՀՀ պայմաններում

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան»
հիմնադրամ

Գլխուղեղի զարգացման խանգարումները աուտիկ սպեկտրի հիվանդությունների
դեպքում՝ մակածված վալպրոյաթթվի պրե‐ և պոստնատալ ներարկումներով

«Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական
համալսարան» հիմնադրամ

Բժշկական գիտություններ

3
3.1

Ընդհանուր բժշկություն

1 18T‐3A414

3.2

Հարությունյան Հայկ Աշոտի

Կլինիկական բժշկություն

1 18T‐3B157

Կալիկյան Զարուհի Գևորգի

Դեղորայքային ալերգիան Հայաստանում. խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները

«Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական
համալսարան» հիմնադրամ

2 18T‐3B061

Շուքուրյան Արթուր Կիմի

Աղավաղման արդյունք հանդիսացող օտոակուստիկ էմիսիա մեթոդի
էֆեկտիվությունը որպես օտոտոքսիկության մոնիթորինգ

«Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական
համալսարան» հիմնադրամ

3 18T‐3B356

Չիլինգարյան Արամ Լևոնի

Սրտի խոռոչների վերաձևավորման պաթոֆիզիոլոգիան պահպանված
արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությամբ հիվանդների մոտ

ԵՔ «Լ.Հովհաննիսյանի անվ. սրտաբանության ԳՀԻ»
ՓԲԸ

ՀՀ ԱՆ «Առողջապահության ազգային ինստիտուտ»
ՓԲԸ

3.4

Այլ բժշկական գիտություններ

1 18T‐1F076

Անդրիասյան Լևոն Հրանտի

Ատամ‐պարօդոնտային քրոնիկական վարակական օջախի համակարգային
ազդեցությունը օրգանիզմի վրա. ախտորոշման ու կանխարգելման մոտեցումները

2 18T‐3D092

Թադևոսյան Արտաշես Էդուարդի

Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների տարածվածությունը Հայաստանում, ռիսկի «Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական
գործոնները և սոցիալ‐տնտեսական հետևանքները
համալսարան» հիմնադրամ

Գյուղատնտեսական գիտություններ

4
4.1

Անասնաբուծություն, անասնաբուժություն

1 18T‐4A281

Մարկոսյան Տիգրան Հակոբի

Գյուղատնտեսական կենդանիներից անջատված բրուցելաների տեսակավորումը
և համաճարակային իրավիճակի գնահատումը Հայաստանի
Հանրապետությունում

ՀՀ ԳՆ «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի
ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական
կենտրոն» ՊՈԱԿ

2 18T‐4A003

Նաղաշյան Հովհաննես Զավենի

Տավարի մոնիեզիոզի տարածվածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և
դրա կանխարգելումը

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան»
հիմնադրամ, «Հ.Պետրոսյանի անվ. հողագիտության,
ագրոքիմիայի և մելիորացիայի ԳԿ» մասնաճյուղ

3 18T‐4A303

Պիպոյան Դավիթ Աշոտի

Երևան քաղաքում իրացվող սննդամթերքում ծանր մետաղների ռիսկի
գնահատումը

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների
կենտրոն» ՊՈԱԿ

Բանջարային մշակաբույսերի (լոլիկ, քաղցր տաքդեղ, վարունգ) օրգանական
սերմերի ստացման համալիր միջոցառումների մշակում

ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական
մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

4.2

Բուսաբուծություն

1 18T‐4B202

Կիրակոսյան Գոհար Վարազդատի

2 18T‐4B063

Մարտիրոսյան Համլետ Սարգսի

Հացաբույսերի (գարի, հաճար, ցորենաշորա) նոր սորտանմուշների
դիմացկանության գնահատումը աբիոտիկ գործոնների նկատմամբ կլիմայի
փոփոխության պայմաններում

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան»
հիմնադրամ

3 18T‐4B048

Սառիկյան Կարինե Միրոնի

Պոմիդորի հայկական արժեքավոր հինավուրց սորտերի վերականգնում և
նորագույն տեխնոլոգիաներով նրանց մշակության կառավարման արդյունավետ
մեթոդների մշակում

ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական
մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

4.3

Հողագիտություն, ագրոքիմիա, բույսերի պաշտպանություն

1 18T‐4C015

Թերլեմեզյան Հրանտ Լևոնի

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ
կիրառվող պեստիցիդների համատեղելիության ուսումնասիրություններ և
խորհրդատվական նյութերի հրատարակում

ՀՀ ԳՆ «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի
ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական
կենտրոն» ՊՈԱԿ

2 18T‐4C345

Ղազարյան Կարեն Արամայիսի

Արարատյան դաշտում ստորերկրյա ջրերի որակի և հողերի աղակալման վրա
դրանց ազդեցության գնահատումը ոռոգման ջրերի որակի ցուցանիշի (IWQI) և
երկրավիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

3 18T‐4C020

Սահակյան Սամվել Վարանցովի

Հայաստանում ցեմենտի և պղնձի արտադրությունների թափոնների
օգտագործման հնարավորությունները Արարատյան հարթավայրի աղուտ‐ալկալի
հողերի քիմիական մելիորացման բնագավառում

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան»
հիմնադրամ, «Հ.Պետրոսյանի անվ. հողագիտության,
ագրոքիմիայի և մելիորացիայի ԳԿ» մասնաճյուղ

4 18T‐4C064

Սարգսյան Սոնա Մասիսի

Արարատյան հարթավայրի ոռոգման և ցամաքուրդահավաքորդային
համակարգերի վնասակար ֆլորայի դեմ պայքարի նոր, արդյունավետ
տեխնոլոգիայի մշակումը և ներդրումը

ՀՀ ԳՆ «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի
ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական
կենտրոն» ՊՈԱԿ

Խաղողի ֆիլոքսերադիմացկուն տնկայութի արտադրություն
կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառմամբ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան»
հիմնադրամ, «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական
կենտրոն» մասնաճյուղ

4.4

Գյուղատնտեսական կենսատեխնոլոգիա

1 18T‐4D083

4.5

Մելյան Գայանե Հրանտի

Այլ գյուղատնտեսական գիտություններ

1 18T‐4E072

Նավասարդյան Մարինե Արազու

Գյուղամերձ արոտների «հող‐բույս» համակարգի հիմնական չափորոշիչները և
բուսածածկի վերականգնման կանխատեսման հնարավորությունը

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների
կենտրոն» ՊՈԱԿ

2 18T‐4E203

Պետրոսյան Դանիել Պետրոսի

Մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի
տեխնոլոգիական գործընթացների մեքենայացման արդյունավետության և
էկոլոգիական անվտանգության բարձրացման հիմնախնդիրները

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան»
հիմնադրամ

3 18T‐2K024

Սամվելյան Գարուշ Ալեքսանդրի

Հայկական խաղողի հին սորտերի հայտնաբերումը և հետազոտումը , որպես հումք
բարձրակարգ գինիների արտադրության համար

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան»
հիմնադրամ

Հասարակական գիտություններ

5
5.1

Հոգեբանություն

1 18T‐5A059

Խուդոյան Սամվել Սուրենի

Անձի հոգեբանական պրոբլեմները. նրանց էությունը, բնութագրերը և
դասակարգման սկզբունքները

«Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական
մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամ

2 18T‐5A056

Պապոյան Վարդուհի Ռոբերտի

Անձի հոգեբանական գնահատումը մասնագիտական պատրաստման
գործընթացում

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

Բազմաբնույթ վերափոխումների համեմատական արդյունավետության
գնահատումը և վերլուծությունը հարավկովկասյան հանրապետություններում

ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական
համալսարան» ՊՈԱԿ Գյումրու մասնաճյուղ

5.2

Տնտեսագիտություն և գործարարություն

1 18T‐5B177

Դավոյան Սամսոն Աշոտի

2 18T‐5B403

Խաչատրյան Կառլեն Գագիկի

Պետության ինստիտուտների կայացվածությունը որպես տնտեսական աճի
ապահովման հիմնական գործոն

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

3 18T‐5B047

Հարությունյան Գայանե Էրնիկի

Ռազմաարդյունաբերության նորարարական զարգացման հնարավորությունները
Հայաստանում

ՀՀ ԳԱԱ «Ակադ. Մ.Քոթանյանի անվ.
տնտեսագիտության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

4 18T‐5B152

Մարգարյան Ատոմ Շավարշի

Կիրառական նշանակության գիտահետազոտական մշակումների արտոնագրման
և առևտրայնացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական
համալսարան» ՊՈԱԿ

5 18T‐5B014

Սանդոյան Էդվարդ Մարտինի

Տնտեսական աճի խթանման հարկային և դրամավարկային մեխանիզմները
Հայաստանի Հանրապետությունում ԵԱՏՄ պայմաններում

Հայ‐Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ԲՄԿ
ՊՈՒՀ

6 18T‐5B269

Սուվարյան Արզիկ Միքայելի

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը ՀՀ մարզերում և կլաստերային
մոդելավորման սկզբունքով դրանց տարածքային զարգացման ռազմավարության
մշակումը

Հայ‐Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ԲՄԿ
ՊՈՒՀ

5.3

Մանկավարժական գիտություններ

1 18T‐5C279

Գրիգորյան Արմեն Լևոնի

Երիտասարդների առողջ կենսակերպի և ֆիզիկական պատրաստության
մեթոդաբանական հիմնավորումն ու կիրառական ուղղորդումը

Հայ‐Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ԲՄԿ
ՊՈՒՀ

2 18T‐5C287

Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի

Մաթեմատիկական և ֆիզիկական որոշ սկզբունքների կիրառումը
հանրակրթության ոլորտում ուսուցման արդյունավետության բարձրացման
նպատակով

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական
համալսարան» հիմնադրամ

Ազգային ինքնության ձևավորման հիմնախնդիրը ՀՀ բարձրագույն կրթության
միջազգայնացման արդի գործընթացների համատեքստում

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

5.4

Սոցիոլոգիա

1 18T‐5D364

5.5

Զասլավսկայա Մարիա Իգորի

Իրավունք

1 18T‐5E230

Ղազինյան Գագիկ Սերգեյի

Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները
Հայաստանի Հանրապետությունում

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

2 18T‐5E130

Ստեփանյան Վահե Վարդանի

Խորհրդարանական կառավարման ձևի արդի հիմնախնդիրները

«ՀՀ ԿԱ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ

«Ազգ‐բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքերը

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

5.6

Քաղաքական գիտություններ

1 18T‐5F243

5.9

Ենգոյան Աշոտ Փայլակի

Այլ հասարակական գիտություններ

1 18T‐5I336

Գալստյան Նարեկ Սմբատի

ԵՄ‐ի հետ և ԵԱՏՄ‐ում: Նոր մարտահրավերներ և հնարավորություններ
Հայաստանի համար

«ՀՀ ԿԱ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ

2 18T‐5I380

Քոչարյան Հայկ Մկրտիչի

Իսլամական ծայրահեղականությունը և Հայաստանի Հանրապետության ազգային
անվտանգության մարտահրավերները

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ

6
6.1

Պատմություն, հնագիտություն

1 18T‐6A273

Ավետիսյան Հայկ Գրիգորի

«Հիշողության լանդշաֆտը» որպես հնագիտական հետազոտության առարկա
(ըստ Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսարևելյան շրջանների նյութերի, Ք.ա. III‐I
հազ.)

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

2 18T‐6A139

Գրեկյան Երվանդ Համբարձումի

Վանի թագավորության պատմության և մշակույթի ատլաս (ըստ հնագիտական և
գրավոր աղբյուրների)

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

3 18T‐6A160

Գրիգորյան Հովիկ Բաբկենի

Դավիթ Անանունի կյանքը և պատմագիտական ժառանգությունը

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

4 18T‐6A225

Խաչատրյան Կարեն Համլետի

Խորհրդային Հայաստանի առօրյա կյանքի «սպիտակ էջերը» (1940‐1960‐ական
թվականներ)

ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

5 18T‐6A179

Կոստիկյան Քրիստինե Պետրոսի

Հայաստանը և հայերը XV‐XVII դարերի արաբա‐պարսկական աղբյուրներում

ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

6 18T‐6A295

Հարությունյան Ավետիս Հմայակի

Հայ գաղթականությունն Այսրկովկասում Առաջին աշխարհամարտի տարիներին
(1914‐1918) և Հայ Առաքելական եկեղեցին

«Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական
մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամ

7 18T‐6A221

Հոբոսյան Սուրեն Գևորգի

Խաղողագործության մշակույթը Հայաստանում. ավանդույթ և արդիականություն

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

8 18T‐6F098

Հովհաննիսյան Հայկազ Ժորայի

Մատենադարանի Լազարյանների արխիվը որպես 18‐19‐րդ դարերի հայոց
պատմության սկզբնաղբյուր

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

9 18T‐6A220

Մարգարյան Երվանդ Հրանտի

Թիֆլիսը հայ և վրացական պատմագրական ավանդույթում. քաղաքի
ֆենոմենոլոգիան, առօրենականության պատմությունը (XVIII ‐ XX դ. առաջին
քառորդը

Հայ‐Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ԲՄԿ
ՊՈՒՀ

10 18T‐6B325

Մելքոնյան Ռուբեն Հովհաննեսի

Պատմավեպը թուրքական քարոզչության հոլովույթում. արդի միտումներ

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

11 18T‐6F376

Ոսկանյան Վարդան Ստեփանի

Շիրվանի տարածաշրջանը որպես հայ‐իրանական լեզվամշակութային
կոնտակտային գոտի

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

12 18T‐6A065

Սահակյան Լուսինե Սուրենի

Համշենահայությունը օսմանյան աշխարհագիր մատյաններում և հայկական
ձեռագրերում. հիմնահարցի մերօրյա գիտական ու քաղաքական շահարկումները

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

13 18T‐6A068

Վիրաբյան Վանիկ Հրանտի

Հայկական զինուժը 1914‐1920 թվականներին

«Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական
մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամ

14 18T‐6A049

Քոսյան Արամ Վաղարշակի

Մ.թ.ա. XIV դ. խեթական սեպագրական աղբյուրները Հայկական լեռնաշխարհի
վերաբերյալ (Մուրսիլիս II‐ի տեքստերը)

ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

6.2

Լեզվագիտություն, գրականագիտություն

1 18T‐6B138

Աբաջյան Աննա Հենրիկի

Գրաբարյան դարձվածքների ձևաիմաստային և կառուցվածքային քննություն.
դրանց դրսևորումները արդի արևելահայերենում

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

2 18T‐6B111

Ավետիսյան Յուրի Սրապիոնի

Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

3 18T‐6B277

Դալալյան Տորք Սամվելի

Բույսերի և պտուղների խորհրդանշական պատկերների լեզվա‐բանագիտական և
մշակութաբանական վերլուծություն՝ ըստ հայ բանահյուսական տեքստերի

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

4 18T‐6B288

Համբարձումյան Հայկ Աշոտի

Հայ‐իրանական «Ռոստամ Զալ» վեպը և հայ վիպական ավանդույթը

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

5 18T‐6B371

Հովհաննիսյան Սուսաննա Գուրգենի

Հ.Թումանյանը ռուս և համաշխարհային մտքի գնահատմամբ

ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Աբեղյանի անվ. գրականության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

6 18T‐6B200

Մանուկյան Տաթևիկ Գրիգորիի

Ձեռագիր մանր քերականությունների ուսումնասիրություն (Մաշտոցի անվան
Մատենադարանի ԺԴ‐ԺԹ դդ. ձեռագրային նյութերի հիման վրա)

«Մատենադարան» Մ.Մաշտոցի անվ. հին ձեռագրերի
ԳՀԻ» հիմնադրամ

7 18T‐6B286

Պետրոսյան Արմեն Եղիշեի

Հայկական էպոսի վաղնջական շերտերը

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Կերպարվեստի և երաժշտության հարցերը XIX դարի և XX դարասկզբի հայկական
մամուլի էջերում

ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

6.5

Արվեստագիտություն

1 18T‐6E108

Աղասյան Արարատ Վլադիմիրի

2 18T‐6E383

6.6

Չուգասզյան Լևոն Բաբկենի

Հայ գեղանկարչության և կիրառական արվեստի նմուշները Նոր Ջուղայում
(Սպահան, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն)

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

Այլ հումանիտար գիտություններ

1 18T‐6D120

Մկրտչյան Սամվել Սուրենի

Կրոնական իրավիճակը Հայաստանում սոցիալ‐մշակութային և պետական‐
քաղաքական արդի գործընթացների համատեքստում

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

2 18T‐6D342

Շիրինյան Մանյա Սերգեյի

Դրվագներ հայ աստվածաբանական մտքի պատմությունից

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

