ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ
No

1693-Ա/2

«11»

հոկտեմբերի, 2021 թ.

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ (ԹԵՄԱՏԻԿ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ
ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի
նոյեմբերի 17-ի N 1122 որոշմամբ հաստատված «Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման կարգ»-ով, հաշվի առնելով
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի
2021

թվականի

ապրիլի

21-ի

N

580-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»,
«Գյուղատնտեսական

գիտություններ»,

«Հասարակական

գիտություններ»

և

«Հայագիտություն ու հումանիտար գիտություններ» բնագավառների՝ համաձայն հավելվածի:
2. ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հայոցյանին՝
 ապահովել մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքները,
 կազմակերպել համապատասխան պայմանագրերի կնքումը,
 ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ֆինանսավորումը սկսել
2021 թվականի հոկտեմբեր ամսից:
3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել ՀՀ գիտության կոմիտեի
նախագահ Սարգիս Հայոցյանին:
ՎԱՀՐԱՄ ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ

Հավելված
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի
2021 թ. հոկտեմբերի 11-ի
N 1693 - Ա/2 հրամանի
ՑԱՆԿ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ (ԹԵՄԱՏԻԿ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ

1

Բնական գիտություններ
1.1

Մաթեմատիկա

1 21T‐1A213

Աթաբեկյան Վարուժան Սերյոժայի

Պարբերական առնչություններով խմբեր, ներդրուﬓեր և
բազմաձևություններ

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

2 21T‐1A055

Գևորգյան Գեղամ Գրիգորի

Միապատիկ և բազմապատիկ օրթոգանալ շարքերի ﬕակության և
զուգաﬕտության հարցեր

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

3 21T‐1A047

Խաչատրյան Աղավարդ Խաչատուրի

Ուռուցիկ ոչ գծայնությամբ որոշ ինտեգրալ հավասարուﬓեր

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիﬓադրամ

1.2

Ինֆորմատիկա և համակարգչային գիտություններ

1 21T‐1B059

Գևորգյան Աշոտ Սերգեյի

Ճշգրիտ կառուցվող պատահական շրջակայքով քվանտային
համակարգեր, դրանց մոդելավորումը և 3D տեսայնացումը

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և
ավտոմատացման պրոբլեﬓերի ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

2 21T‐1B151

Հարությունյան Մարիամ Եվգենիի

Էլեկտրոնային քվեարկության ընթացակարգերի անվտանգության և
հուսալիության բարելավում ստեգանոգրաֆիկ մոդելների
հետազոտության և ներդրման ﬕջոցով

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և
ավտոմատացման պրոբլեﬓերի ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

3 21T‐1B110

Պողոսյան Արﬔն Համլետի

Տարատեսակ ﬕացությունների կլանման հատկությունները ոսկու
մակերևույթի վրա

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտակրթական ﬕջազգային
կենտրոն» հիﬓարկ

4 21T‐1B314

Սահակյան Հասﬕկ Արտեﬕ

Նորարարական լուծուﬓեր մոնոտոն և գծային կոմբինատոր
օպտիﬕզացիայում՝ ուղղված կիրառություններին

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և
ավտոմատացման պրոբլեﬓերի ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

Մեխանոքիﬕական եղանակով ստացված պերովսկիտային փոշիների
հիմքով բարձր էֆֆեկտիվությամբ էժան արևային բջիջներ

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

1.3

Ֆիզիկա և աստղագիտություն

1 21T‐1C232

Ալեքսանյան Էդուարդ Մնացականի

2 21T‐1C164

Բալաբեկյան Անահիտ Ռաֆիկի

Ծանր ﬕջուկների ինքնակամ և հարկադրական բաժանման
հազվագյուտ պրոցեսներ

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

3 21T‐1C095

Գյուրջինյան Արﬔն Վարդանի

Ծարիրի կիրառական նշանակության ռադիոիզոտոպների ստացումը
C18/18 ցիկլոտրոնի պրոտոնային փնջի ﬕջոցով

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

4 21T‐1C239

Գրիգորյան Արﬔն Հրանտ

Լիցքավորված մասնիկների ճառագայթումը խթանող կառուցվածքների «Քենդլ» սինքրոտրոնային
խորացված վերլուծություն
հետազոտությունների ինստիտուտ»
հիﬓադրամ

5 21T‐1C333

Իոաննիսյան Արա Նիկոլայի

Թեթև ﬔզոնների ֆոնային ազդեցությունը KEK (Ճապոնիա)‐ի
նեյտրինոների օսցիլյացիոն պարաﬔտրերի վրա և իրենց գրանցումը
HyperKamiokaNDE դետեկտորի ﬕջոցով

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

6 21T‐1C275

Կոկանյան Էդվարդ Պիերի

Գրաֆեն/լիթիուﬕ նիոբատ հետերոկառուցվածքի հիմքով դաշտային
տրանզիստոր տերահերցային տիրույթի մոդուլյատորի համար

«Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարան»
հիﬓադրամ

7 21T‐1C236

Հակոբյան Արթուր Աշոտի

Ia դասի Գերնորերի բազմազանության ուսուﬓասիրությունը
գալակտիկաներում դինաﬕկական կառուցվածքների տեսանկյունից

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

8 21T‐1C088

Հարությունյան Սերգեյ Ռուբենի

Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ջերմաէլեկտրական
ﬕաֆոտոն դետեկտորի տվիչի մշակում՝ ջերմային աղմուկների
հաշվառումով

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

9 21T‐1C324

Հարությունյան Վալերի Սոսի

‐WC‐Co‐C(ալմաստ) կոմպոզիտների բարձր ճնշումային և
«Երևանի պետական համալսարան»
ջերմաստիճանային սինթեզ ﬔծ արդյունավետությամբ կտրող տարրերի հիﬓադրամ
ստեղծման նպատակով

10 21T‐1C150

Հովսեփյան Ռուբեն Կոնստանտինի

Թափանցիկ երկկայուն բարակ թաղանթային տրանզիստոր

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

11 21T‐1C265

Մակարյան Արﬔն Հովհաննեսի

Հզոր տերահերցային ճառագայթման գեներացումը երկչափ
պարբերական կառուցվածքներում

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

12 21T‐1C031

Մաղաքյան Տիգրան Յուրիի

էքստրեմալ արտաժայթքային ակտիվությամբ երիտասարդ աստղային
օբյեկտներ

ՀՀ ԳԱԱ «Վ.Համբարձումյանի անվան
Բյուրականի աստղադիտարան» ՊՈԱԿ

13 21T‐1C247

Մանասելյան Արամ Խաչիկի

Քվանտային կետերով ցանցերի և արևային տարրերի
ֆոտոէլեկտրական բնութագրերի արդյունավետ կառավարում

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

14 21T‐1C211

Մարգարյան Հակոբ Լևոնի

Գրաֆեն‐հեղուկ բյուրեղ բազմաշերտ կառուցվացքներ ԼԻԴԱՐ‐ներում
կիրառելու համար: Տեխնոլոգիաների մշակում և նախանմուշի
պատրաստում

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

15 21T‐1C169

Մինասյան Հայկ Ռոբերտի

Մաքսինների (MXenes) ոչ գծային օպտիկական հատկությունների
տեսությունը

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

16 21T‐1C022

Նիկողոսյան Հրաչիկ Սուրենի

Օպտիկական ռեզոնանսի առանձնահատկությունները նվազեցված
չափայնությամբ նանոկոմպոզիտային ﬕջավայրերում ԻԿ ընդգրկույթի
գերկարճ իմպուլսների էլեկտրակլանման և հարկադրական
ճառագայթման ժամանակ

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղ

17 21T‐1C331

Ռաֆայելյան Մուշեղ Սպարտակի

Օպտիկական խելացի նկարահանում տուրբուլենտ ﬕջավայրերի ﬕջով «Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

18 21T‐1C037

Սահակյան Դավիթ Բագրատի

էվոլյուցիոն դինաﬕկայի վիճակագրական ֆիզիկան տատանվող
ֆիթնես լանդշաֆտների վրա, քվանտային ֆիզիկայի և ինֆորմացիոն
թերմոդինաﬕկայի հետ անալոգիաներ

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

19 21T‐1C260

Սահակյան Նարեկ Վարդանի

Բաց Տիեզերք. Արտագալակտիկական շիթերի ուսուﬓասիրությունը
բազմաալիքային տիրույթում

«ԻԿՐԱՆԵՏ կենտրոն» ﬕջազգային
կազմակերպություն

20 21T‐1C005

Սարգսյան Արﬔն Դավիթի

Օպտիկական երևույթների արտասովոր վարքը ենթաﬕկրոնային
ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների
հաստության ատոմական գոլորշիների շերտերում և կիրառությունները ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

21 21T‐1C253

Քոթանջյան Տիգրան Վիլիկի

Ծանր ﬕջուկների հետ պրոտոնների փոխազդեցությունների
հետազոտումը C‐18 ցիկլոտրոնի վրա

1.4

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

Քիմիա

1 21T‐1D020

Աթթարյան Հովհաննես Սարգսի

Էներգակիր ազոլների (նիտրոպիրազոլ, նիտրոտրիազոլ) մոդիֆիկացիան ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական
հալոգեն ալկաններով, ստացված ﬕացությունների քիﬕական
քիﬕայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն»
փոխարկուﬓերը և նրանց կառուցվածքային ուսուﬓասիրությունները ՊՈԱԿ
սպեկտրալ ﬔթոդների կիրառմամբ (ԻԿ, ՄՄՌ, ՌԿԱ, TG/MS)

2 21T‐1D131

Բեգլարյան Հայկ Ալեքսանի

Սիլիկատային լյուﬕնաֆորների ստացման արդյունավետ եղանակի
մշակում

ՀՀ ԳԱԱ «Ընդհանուր և անօրգանական
քիﬕայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

3 21T‐1D320

Գալստյան Արﬔն Սուրենի

Պրոլինի հենքի վրա 1,2,4‐տրիազոլի նոր ածանցյալների սինթեզ և
դրանց կատալիտիկ ակտիվության որոշում

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

4 21T‐1D245

Գրիգորյան Կարինե Ռաֆայելի

Պոլիֆենոլ ‐ դիալկիլսուլֆօքսիդ համակարգերի հակաօքսիդիչ և
ճառագայթապաշտպանիչ հատկությունների ուսուﬓասիրությունը

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

5 21T‐1D329

Դուրգարյան Նարինե Անժելոյի

Տարբեր հարաբերակցությամբ, տեղակալված և ոչ տեղակալված
«Երևանի պետական համալսարան»
խինոնոդիիﬕնային և արիլաﬕնային խմբեր պարունակող պոլիﬔրների հիﬓադրամ
սինթեզը և ուսուﬓասիրությունը

6 21T‐1D227

Հարությունյան Արկադի Բենիաﬕնի

Նանոչափի հակապերովսկիտային մագնիսական նյութեր. Սինթեզ և
բնութագրում

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

7 21T‐1D165

Ղազարյան Էմմա Արեգոյի

Հետերոցիկլերի ածանցյալների սինթեզը ﬕկրոալիքային (ՄԱ) և
գերձայնային (ԳՁ) ճառագայթման ազդեցության տակ

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիﬓադրամ

8 21T‐1D026

Ղազոյան Հեղինե Հմայակի

Կենսաբանական նշանակություն ունեցող ﬕացությունների
մոլեկուլային փոխազդեցությունները և քիﬕական փոխարկուﬓերը
հեղուկ ﬕջավայրում և ﬕցելային համակարգերում

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

9 21T‐1D157

Մարդիյան Զորայր Զորիկի

Օպտիկապես ակտիվ ֆենիլալանինի ածանցյալների սինթեզ, դրանց
հենքի վրա պեպտիդների նպատակային ստացում և
կենսաակտիվության հետազոտում

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա»
գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ

10 21T‐1D061

Մարկոսյան Աշոտ Իշխանի

Բենզո[h]խինազոլինային բաղադրիչ պարունակող դիտերպենային
ﬕացությունների սինթեզը, և կենսաբանական հատկությունների
ուսուﬓասիրումը

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական
քիﬕայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն»
ՊՈԱԿ

11 21T‐1D176

Մկրտչյան Աննա Ֆելիքսի

Էնանտոիﬔրապես հարստացված չհագեցած ոչ սպիտակուցային նոր
(S)‐α‐աﬕնաթթուների սինթեզը

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա»
գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ

12 21T‐1D231

Պարոնիկյան Երվանդ Գառնիկի

Հետազոտություններ ազոտ, թթվածին, ծծումբ պարունակող
ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական
համակցված պիրիդինների ասպարեզում. Սինթեզը, փոխարկուﬓերը և քիﬕայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն»
մոլեկուլային մոդելավորումը
ՊՈԱԿ

13 21T‐1D146

Սարգսյան Անահիտ Ալեքսանի

Ֆոտոկատալիտիկ հատկություններով օժտված կոմպոզիտային
նյութերի ﬕկրոալիքային սինթեզ

ՀՀ ԳԱԱ «Ընդհանուր և անօրգանական
քիﬕայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

14 21T‐1D270

Սարգսյան Հմայակ Բաբկենի

Չհագեցած համակարգերի ֆունկցիոնալացման նոր ﬔթոդների
մշակում և ֆերոմոնների սինթեզում կիրառում

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական
քիﬕայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն»
ՊՈԱԿ

15 21T‐1D057

Սիմոնյան Հայարփի Մանթաշի

Ոչ սպիտակուցային ալֆա‐աﬕնաթթուների և պեպտիդների վրա
հիﬓված համակարգերի սինթեզ և կենսաբանական գնահատում

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

1.5

Երկրի մասին և դրան հարակից բնապահպանական գիտություններ

1 21T‐1E252

Ասմարյան Շուշանիկ Գուրգենի

Լեռնային լճերի ջրի որակի տարածաժամանակային փոփոխությունների ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային
գնահատում հեռազննման տվյալների մշակման տեխնոլոգիաների
հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ
կիրառմամբ

2 21T‐1E145

Ավագյան Արա Վարուժանի

Սեյսմատեկտոնական ազդեցությունները Սևանա լճի ավազանի
լանջային գործընթացների վրա

3 21T‐1E135

Բելյաևա Օլգա Ալեքսանդրի

Ռադոնի էմանացիայի պոտենցիալի և ռադոնային վտանգի գնահատում ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային
Երևան քաղաքում
հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

4 21T‐1E119

Գալոյան Ղազար Լևոնի

Բազուﬕ հորստ‐անտիկլինորիուﬕ (Հյուսիսային Հայաստան)
շերտագրությունը, մագմատիզմը, տեկտոնիկան և երկրաբանական
էվոլյուցիան` Իզﬕր‐Անկարա և Սևան‐Հակարի օֆիոլիտային կարային
գոտիների հանգույցում

ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական գիտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական գիտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

5 21T‐1E215

Մարգարյան Վարդուհի Գուրգենի

Սևանա լիճ թափվող գետերի ձﬔռային սակավաջուր շրջանի ջրի
ծախսի բնութագրերի ջրաէկոլոգիական գնահատումը

ՀՀ ԱԻՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և
մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ
ներգործության ծառայություն» ՊՈԱԿ

6 21T‐1E302

Նավասարդյան Գևորգ Խաչատուրի

Գեղամա բարձրավանդակի հրաբխականության երկրաքիﬕական
էվոլյուցիան, պոլիգեն տիպից մոնոգենի անցման բնույթը և Vp/Vs
անհամասեռության (հետերոգենետիկ) մոդելավորումը (Հայաստան)

ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական գիտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

7 21T‐1E147

Սահակյան Լիլիթ Հրանտի

Միկրոբիալիթները (սևանիտներ) որպես Սևանա լճի պալեոﬕջավայրի
էվոլյուցիայի պահոցներ

ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական գիտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

8 21T‐1E242

Սահակյան Լիլիթ Վարուժանի

Երևանի քաղաքի մթնոլորտային օդի մասնիկների, փոշու և
ասոցացված պոտենցիալ տոքսիկ տարրերի համալիր
հետազոտություններ. երկրաքիﬕա, ռիսկեր և լուծուﬓեր

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային
հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

1.6

Կենսաբանական գիտություններ

1 21T‐1F144

Ալոյան Լուսինե Ռաֆիկի

Մետաղ պարունակող ﬕացությունների ազդեցությունը ԴՆԹ‐ի
կառուցվածային փոփոխությունների վրա էլեկրոնային փնջով
ճառայթահարման դեպքում

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

2 21T‐1F219

Աղայան Սարգիս Աղասու

Հայաստանի չվող թռչունների ներուժի գնահատումը որպես
տրանսﬕսիվ զոոնոզների հարուցիչների պահեստարաններ և
փոխադրողներ

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

3 21T‐1F014

Ասատրյան Անուշ Լևոնի

Հակաքաղցկեղային ալկիլացնող դեղերի համակցված ներգործությունը
ԴՆԹ‐ի կառուցվածքը և փաթեթավորումը կարգավորող ֆերﬔնտների
ակտիվության վրա

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

4 21T‐1F283

Ավթանդիլյան Նիկոլայ Վլադիﬕրի

Դեղաբույսերի լուծամզվածքների ազդեցությունը քաղցկեղային բջջի
«Երևանի պետական համալսարան»
ազդանշանային համակարգի և բջջային ցիկլի կարգավորիչ թիրախների հիﬓադրամ
վրա. դեղաբույսերը որպես քաղցկեղի զարգացման կանխարգելիչ ﬕջոց

5 21T‐1F228

Բադալյան Սուսաննա Միքայելի

Հայաստանի ագարիկոﬕցետային ուտելի սնկերի և դեղասնկերի
ռեսուրսային ներուժի գնահատումը նրանց կենսատեխնոլոգիական և
կենսաբժշկական կիրառման նպատակով

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

6 21T‐1F183

Գաբրիելյան Բարդուխ Կառլենի

Սևանա լճի գետերի հիդրոբիոնտների վրա աղտոտվածության
ազդեցության էկոտոքսիկոլոգիական գնահատում

ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և
հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

7 21T‐1F198

Գաբրիելյան Իվան Գեորգիի

Հայաստանի բուսաբանական այգիներում Կովկասի ֆլորայի
ռելիկտային ﬕ շարք տեսակների հարմարվողականության
ուսուﬓասիրությունը

ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Թախտաջյանի անվան
բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

8 21T‐1F179

Գաբրիելյան Լիլիթ Սերգեյի

Նոր մոտեցուﬓեր ﬕկրոջրիմուռների կենսազանգվածի ելքի խթանման
և հակամանրէային հատկություններով նանոմասնիկների
կենսասինթեզի համար

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

9 21T‐1F018

Գասպարյան Արսեն Հակոբի

Հայաստանի քարաքոսերի ԴՆԹ շտրիխ կոդավորում

ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Թախտաջյանի անվան
բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

10 21T‐1F222

Գևորգյան Գոռ Արտակի

Ֆիտոպլանկտոնային համակեցությունների տեսակային
բազմազանության ձևավորման ﬔխանիզﬓերի ուսուﬓասիրությունը
մրցակցային բացառման սկզբունքի համատեքստում

ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և
հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

11 21T‐1F208

Դալլաքյան Մարինե Ռուսլանի

Հրազդան գետի լոթիկ և լենթիկ էկոհամակարգերի ծառայությունների
գնահատում

ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և
հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

12 21T‐1F282

Դանիելյան Մարգարիտ Հարությունի

Բակտերիալ ﬔլանինի, որպես Պարկինսոնի հիվանդության բուժման
թերապևտիկ ագենտի, կիրառման արդյունավետության գնահատումը

ՀՀ ԳԱԱ «Լ.Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

13 21T‐1F174

Դանիելյան Քրիստինե Էդգարի

Տարբեր դեղաﬕջոցներ պարունակող շերտավոր ալբուﬕնային
նանոմասնիկների կիրառումը փորձարարական ինսուլտի բուժման
համար

ՀՀ ԳԱԱ «Հ.Բունիաթյանի անվան
կենսաքիﬕայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

14 21T‐1F004

Զարիկյան Նուշիկ Հակոբի

Հայաստանի Հանրապետության Սարդերի ֆաունան և նրանց դերը
որպես կենսագործոններ ﬖասատուների դեմ

ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և
հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

15 21T‐1F158

Զաքարյան Հովակիմ Սարգսի

Նուկլեոտիդների կենսասինթեզի ֆերﬔնտները ճնշող հակավիրուսային ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության
նոր ﬕացությունների հայտնաբերում
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

16 21T‐1F334

Զաքարյան Նարինե Հմայակի

Մակաբույծ ծաղկավոր բույսերի նոր տեսակների մոնիթորինգ և
տարածված ներկայացուցիչների դեղաբանական ակտիվության
գնահատում

17 21T‐1F126

Կարապետյան Անահիտ Գևորգի

Նոր սինթեզված Շիֆի հիմքերով Cu‐ և Mn‐ կոմպլեքսային
ՀՀ ԱՆ «Այրվածքաբանության ազգային
ﬕացությունների կենսաբանական ազդեցության ուսուﬓասիրությունը կենտրոն» ՓԲԸ
/ջերմային այրվածքների և ճառագայթահարման դեպքում

18 21T‐1F244

Կարապետյան Նելլի Հրանտի

Կենսաբանորեն ակտիվ ﬕացությունների ազդեցությունը արյան ԴՆԹ‐ի «Երևանի պետական համալսարան»
կառուցվածքային առանձնահատկությունների վրա նորմայում և
հիﬓադրամ
պաթոլոգիայում

19 21T‐1F132

Հակոբյան Ժանետա Անդրանիկի

Հայաստանի որոշ վայրի և մշակովի պտղատու բույսերի
(Rosaceae`Malus, Pyrus, Prunus) կենսամորֆոլոգիական և պալինո‐
կարիոլոգիական վերլուծությունը և դրանց պահպանությունը

ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Թախտաջյանի անվան
բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

20 21T‐1F243

Հովհաննիսյան Աշխեն Արտաշեսի

Կենսածին նանոմասնիկներն ու նրանց համալիրները որպես
բազմադեղորայքային կայունության առողջապահական խնդիրների
ժամանակակից լուծման ռազմավարական ﬕջոցներ

Հայ‐ռուսական համալսարան ԲՄԿ ՊՈՒՀ

21 21T‐1F100

Հովհաննիսյան Մարինե Էդգարի

Հայաստանի ֆլորայի էնդեﬕկ բույսերի ERE հերբարիուﬕ նմուշների
թվայնացում

ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Թախտաջյանի անվան
բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

22 21T‐1F310

Ղազարյան Գայանե Սուրենի

Փորձարարական աուտոիմունային էնցեֆալոﬕելիտի մոլեկուլային
ﬔխանիզﬓերի ուսուﬓասիրություն: Գանգլիոզիդ պարունակող
դեղաﬕջոցը որպես բուժական գործոն

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

23 21T‐1F307

Մամասախլիսով Եվգենի Շաﬕլի

Կենսասենսորների աշխատանքային հատկությունները և
նուկլեինաթթուների կառուցվածքը և հիբրիդիզացիան

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

24 21T‐1F076

Մարգարյան Քրիստինե Սերյոժայի

Հայաստանի խաղողի ազգային կոլեկցիոն այգու վիրուսային
հիվանդությունների մոլեկուլային բնութագրում՝ առողջ ելանյութի
արտադրության նպատակով

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

25 21T‐1F300

Մարության Սեդա Վիկտորի

Մեղվի մայրակաթը որպես ռադիոպաշտպանիչ և հակաօքսիդանտային
պայքարի նոր կենսաքիﬕական դեղաﬕջոց

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

26 21T‐1F281

Նանագյուլյան Սիրանուշ Գերասիﬕ

Պեստիցիդների կուտակումը և դրանց ազդեցությունը
լեռնատափաստանային էկոհամակարգերի կենսաբազմազանության
վրա

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

27 21T‐1F140

Ներսիսյան Գայանե Սամվելի

ՀՀ քաղաքային կանաչ տնկարկների օպտիմալացման և
ֆիտոտեխնիկական ﬕջոցառուﬓերի էկոլոգոկենսաբանական
ասպեկտները

ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Թախտաջյանի անվան
բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

28 21T‐1F233

Ստեփանյան Անի Սմբատի

Շրջակա ﬕջավայրի ծանր ﬔտաղների երկարատև ազդեցության
հետևանքները Կապանի հանքարդյունաբերական շրջանի բնակիչների
մոտ

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

29 21T‐1F115

Վարդանյան Իշխան Վոլոդյայի

Կայունացնող և ապակայունացնող համալուծիչների ազդեցությունը
«Երևանի պետական համալսարան»
ԴՆԹ‐ի G‐հարուստ և C‐հարուստ կոմպլեﬔնտար շղթաների խառնուրդի հիﬓադրամ
կոնֆորմացիոն բաշխման վրա

30 21T‐1F124

Վարդանյան Նարինե Սերյոժայի

Բիոﬔտաղներ: Արժեքավոր ﬔտաղների մանրէաբանական կորզումը
Էլեկտրոնային թափոններից

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա»
գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ

31 21T‐1F063

Վարդևանյան Պողոս Հովհաննեսի

Շիճուկային ալբուﬕնի և նուկլեինաթթուների հետ որոշ դեղանյութերի
կոմպլեքսագոյացման առանձնահատկությունների հաﬔմատական
հետազոտությունը

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

32 21T‐1F066

Ցականովա Գոհար Վասիլիի

Գերկարճ իմպուլսներով էլեկտրոնային ճառագայթմամբ հրահրված
ախտաբանական ﬔխանիզﬓերը առնետների ամբողջ մարﬓի
ճառագայթման մոդելներում

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

33 21T‐1F191

Փանոսյան Հովիկ Հարությունի

Հայաստանի էքստրեմալ ﬕջավայրերից ﬔկուսացված թերմոֆիլ և
հալոֆիլ մանրէների էկզոպոլիսախարիդների արտադրությունն ու
բնութագրումը

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

2

Ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիա
2.1

Քաղաքաշինություն և ճարտարապետություն

1 21T‐2A139

Ազատյան Կարեն Ռուբենի

Բնակելի կառուցապատման վերակառուցման և արդիականացման
հիﬓախնդիրները Երևան քաղաքում

«Ճարտարապետության և շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան»
հիﬓադրամ

2 21T‐2A292

Ակոպով Արկադի Արտյոﬕ

Տայքը IX‐XI դարերում (պատմաճարտարապետական
ուսուﬓասիրություն)

ՀՀ ԳԱԱ «Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

3 21T‐2A006

Քերթﬔնջյան Դավիթ Գրիգորի

Հայկական ճարտարապետության առկա ﬔթոդական
ուսուﬓասիրությունների քննական վերանայումը

ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

2.10

Նանոտեխնոլոգիա

1 21T‐2J062

Ալեքսանյան Միքայել Սերյոժայի

էլեկտրոնային քթի նախագծում և պատրաստում

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

2 21T‐2J133

Կակոյան Վանիկ Հայկի

Պիկովայրկյանային ճշտություններով նանոկառուցվածքների
քվանտային վիճակների կյանքի տևողությունների սենսոր

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

3 21T‐2J194

Կնյազյան Թամարա Միհրանի

Մետաղ‐դիէլեկտրիկ նանոշերտային էլեկտրաօպտիկական
մոդուլյատորներ ﬕկրոալիքային ‐ մանրաթելաօպտիկական կապի
գծերի համար. նախագծում թվային Էլեկտրամագնիսական
մոդելավորման ﬕջոցով

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիﬓադրամ

2.2

էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրոնիկա, էներգետիկա, համակարգչային և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

1 21T‐2B195

Բաղդասարյան Մարինկա Քաջիկի

Արհեստական նեյրոնային ցանցի հենքով Էլեկտրաբանեցման
կառավարման համակարգի մոդելի մշակումը

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիﬓադրամ

2 21T‐2B321

Եսայան Աշխեն Էդվարդի

Դաշտային տրանզիստորի վրա հիﬓված վիրուսազգայուն
կենսաբանական տվիչի հետազոտումը

ՀՀ ԳԱԱ «Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (ՌՖԷԻ)

3 21T‐2B028

Խուդավերդյան Սուրիկ Խաչիկի

Սիլիցիումային ֆոտոդետեկտորի հիման վրա ﬖասակար նյութերի
հեռամշտադիտարկման համակարգի մշակում

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիﬓադրամ

4 21T‐2B002

Մելիքյան Վազգեն Շավարշի

Արհեստական բանականությամբ ինտեգրալ սխեմաների և դրանց
նախագծման ﬕջոցների մշակումը

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիﬓադրամ

5 21T‐2B256

Սուքիասյան Հայկ Ստեփանի

Մագնիսառեոլոգիական հեղուկով էլեկտրամագնիսական
համակարգերի մոդելավորում և նախագծման ավտոմատացում

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիﬓադրամ

2.3

Մեխանիկա

1 21T‐2C130

Ավետիսյան Արա Սերգեյի

Կապակցված ֆիզիկական հատկություններով նյութերից
պատրաստված բաղադրյալ ալիքատարերում տարաբնույթ
առաձգական տատանուﬓերի և ալիքների տարածման ղեկավարում

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

2 21T‐2C317

Խուրշուդյան Ասատուր Ժորայի

Խորդուբորդ մակերևույթով կառուցվածքների համասեռացումը
դինաﬕկ խնդիրներում

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

3 21T‐2C209

Հակոբյան Վահրամ Նասլետնիկի

Քայքայման ﬔխանիկայի, շփագիտության և լարուﬓերի
կոնցենտրացիաների տեսության ճշգրտված ինտեգրալ
հավասարուﬓերի արտածում և նրանց լուծման համար թվային‐
վելուծական ﬔթոդների մշակում

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

4 21T‐2C075

Ղուլղազարյան Լուսինե Գուրգենի

Սեյսﬕկ պրոցեսների մոդելավորում և մոնիտորինգ համաձայն
առաձգականության տեսության և ինկլինոﬔտրերի ցանցի տվյալների:
Կիրառություններ Հայաստանում

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

5 21T‐2C082

Մարտիրոսյան Գայանե Սերյոժայի

Սիդերատ բույսերի և կենսաբանական պարարտանյութերի
փորձարկում, կիրառման արդյունավետության գնահատում
Հայաստանում կանաչ գյուղատնտեսության խթանման նպատակով:

ՀՀ ԷՆ «Բանջարաբոստանային և
տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական
կենտրոն» ՓԲԸ

6 21T‐2C257

Միկիլյան Մարինե Ալեքսանդրի

Կոմպոզիցիոն և մագնիսաակտիվ սալերի և գլանային թաղանթների
դինաﬕկայի խնդիրներ

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

7 21T‐2C093

Սարգսյան Արﬔնուհի Հակոբի

Նանոնյութերի դեֆորմացիոն մոդելները՝ որպես մոﬔնտային
առաձգականության տեսությամբ ճկուն սալեր և թաղանթներ

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական
համալսարան» հիﬓադրամ

8 21T‐2C299

Փիլիպոսյան Դավիթ Գագիկի

Տատանման էներգիայի կուտակումը պեզոէլեկտրիկ ﬔտանյութերի
ﬕջոցով

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

2.4

Մեքենագիտություն և մեքենաշինություն

1 21T‐2D255

Ավետիսյան Վահան Վարդգեսի

Օդային ռոբոտ մանիպուլյատորի դինաﬕկան, կառավարումը և
լաբորատոր նմուշի ստեղծումը

2 21T‐2D199

Բալասանյան Բորիս Սերգեյի

ԱԹՍ‐րի դժվարամշակ նյութերից ցաձր կոշտության ﬔքենամասերի
«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
մշակման արդյունավետության բարձրացումը բազմաստիճան սայրով
համալսարան» հիﬓադրամ
նյութերի կտրման գործընթացների կատարելագործմամբ և կիրառմամբ

3 21T‐2D084

Դեխտյարով Վլադիﬕր Սերգեյի

Արագացուցչային և տիեզերական տեխնիկայում կիրառվող բազմակի
օգտագործման կատարելագործված գերբարձր վակուումային
կցաշուրթերի ﬕացուﬓերի վերլուծություն և մշակում

«Քենդլ» սինքրոտրոնային
հետազոտությունների ինստիտուտ»
հիﬓադրամ

4 21T‐2D023

Վարդանյան Արման Արաﬕ

Մթնոլորտային սահմանային շերտի ակուստիկական խորազննման
համար դետոնացիոն սոդարի մշակումը

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիﬓադրամ

Նանոկոմպոզիտների և նանոկոմպոզիտային թաղանթների սինթեզի
նոր տեխնոլոգիայի մշակում

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիﬓադրամ

2.5

Քիմիական տեխնոլոգիաներ

1 21T‐2E068

2.6

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Սարգսյան Սերժիկ Հակոբի

Նյութագիտություն

1 21T‐2F116

Աթանեսյան Արﬔն Կիսլանջի

Աﬕնաթթուների խառնուկների առկայությամբ լիթիուﬕ յոդատի
ﬕաբյուրեղների աճեցումը և հետազոտումը

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեﬓերի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

2 21T‐2F024

Աղամալյան Նատելլա Ռաֆայելի

Հայաստանի հանքերի կիսաթափանցիկ մուգ‐մոխրագույն
օբսիդիանների հետազոտությունը գամմա ճառագայթման տակ

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

3 21T‐2F294

Գրիգորյան Բագրատ Աշոտի

Գերկարճ էլեկտրոնային և ֆոտոնային փնջերի ազդեցությունը
բարակթաղանթային ծածկույթների և ապակիների մակերևույթային
կառուցվածքի ու օպտիկական հատկությունների վրա

«Քենդլ» սինքրոտրոնային
հետազոտությունների ինստիտուտ»
հիﬓադրամ

4 21T‐2F094

2.7

Հարությունյան Վաչագան Վիկտորի

Բարձր էներգիաների պրոտոններով և նեյտրոններով հարուցված
ճառագայթահարային երևույթները սիլիցիումում

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

Բժշկական սարքաշինություն

1 21T‐2G279

Դալլաքյան Ռուբեն Կոլյայի

Բժշկական իզոտոպների արտադրության սարքավորման
ավտոմատացում և ռոբոտացում

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

2 21T‐2G079

Մարգարյան Աշոտ Վահանի

Բարակ փնջերի տոմոգրաֆիա տատանվող լարի մոնիտորով

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

Հայ‐ռուսական համալսարան ԲՄԿ ՊՈՒՀ

2.8

Էկոլոգիա

1 21T‐2H107

Դավթյան Վահե Սամվելի

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ համակարգի
ավանդականից վերականգնողականի վերափոխման
արդյունավետության մոնիթորինգ

2 21T‐2H138

Հովհաննիսյան Նելլի Ալեքսանդրի

Միկրոսկոպիկ սնկերի և ﬕկրոջրիմուռների համակցություններն, դրանց ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա»
ﬔտաբոլիկ ակտիվությունը
գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ

3 21T‐2H001

Սահակյան Սամվել Վարանցովի

Մշակել կոնյակագործության թափոնների (բարդա) խտացաման,
կոնսերվացման և օգտագործման համալիր բնապահպանական
ﬕջոցառուﬓերի համակարգ

4 21T‐2H216

Սուքիասյան Աստղիկ Ռաֆիկի

ՀՀ բնահողային գոտիների տեխնածին աղտոտման բազմաբաղադրիչ
«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
ազդեցության երկրաբնապահպանական ռիսկերի գնահատում և դրանց համալսարան» հիﬓադրամ
կանխարգելման համալիր ﬕջոցառուﬓերի մշակում

2.9

«Ճարտարապետության և շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան»
հիﬓադրամ

Կենսատեխնոլոգիա

1 21T‐2I019

Բազուկյան Ինգա Լեվոնի

Հայաստանի հանրապետության տարածքում բնակվող տարբեր
էթնիկական խմբերի հեշտոցային ﬕկրոբիոﬕ
կենսաբազմազանությունը և կաթնաթթվային բակտերիաների
ազդեցությունը սեռահասուն կանանց առողջության վրա

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

2 21T‐2I172

Գոգինյան Վիգեն Բորիսի

Ցիանոբակտերիալ ռեկոմբինանտ շտաﬓերի կառուցումը՝ 5‐
աﬕնալեվուլինաթթվի արտադրության նպատակով

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա»
գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ

3 21T‐2I137

Ծատուրյան Ավետիս Հովհաննեսի

Կենսաբանորեն ակտիվ ջրալույծ ﬔլանինի ստացումը բուսական հումքի ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա»
թափոններից. հատկությունների ուսուﬓասիրությունը և կիրառումը
գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ

4 21T‐2I325

Կարապետյան Քրիստինա Ջանիբեկի

Որոշակի հիվանդությունների կանխարգելման համար նոր պրոբիոտիկ
շտաﬓերի հատկությունների ուսուﬓասիրություն

5 21T‐2I229

Մելքոնյան Լուսինե Հովհաննեսի

Նոր բազմաֆունկցիոնալ կենսատեխնոլոգիական պրեպարատի՝ որպես ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա»
կենսապարարտանյութ, կենսախթանիչ, կենսապեստիցիդ, մշակումը
գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա»
գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ

6 21T‐2I235

Սարգսյան Արﬔն Սևակի

Հակաﬔտաստազային ակտիվությամբ օժտված ոչ սովորական
աﬕնաթթուների և դրանց դի‐, տրիպեպտիդների հայտնաբերում

7 21T‐2I289

Քոլոյան Հայկանուշ Օնիկի

Հիդանտոինազային և կարբամոիլազային ակտիվությամբ օժտված
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա»
ռեկոմբինանտ շտաﬔրի կառուցումը և դրանց կիրառումը օպտիկապես գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ
ակտիվ D‐աﬕնաթթուների կենսակատալիտիկ սինթեզի համար

3

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա»
գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Բժշկական գիտություններ
3.1

Ընդհանուր բժշկություն

1 21T‐3A327

Ենկոյան Կոնստանտին Բորիսի

Առնետների ոսկրածուծից և ծայրամասային արյունից ստացված
մոնոցիտների նյարդապաշտպան դերը ալցհեյﬔրյան տիպի ex vivo
նեյրոդեգեներացիայի դեպքում

«Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան» հիﬓադրամ

2 21T‐3A090

Թադևոսյան Արտաշես Էդուարդի

Արտակարգ իրավիճակներում առողջապահության համակարգի
կայունության բարձրացման ﬕջոցառուﬓերի հիﬓավորում՝ COVID‐19
համավարակ

«Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան» հիﬓադրամ

3 21T‐3A112

Տեր‐Մարկոսյան Աննա Սարգսի

Իմունիտետի ալարﬕնների դերը կարդիոﬕոպատիայի զարգացման
գործընթացում և դրանց ազդման ﬔխանիզմը

«Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան» հիﬓադրամ

4 21T‐3A319

Փարսադանյան Գոհար Գևորգի

Հայկական պոպուլյացիայի գենետիկական ապարատի կայունության
գնահատումը շաքարային դիաբետի դեպքում ﬕկրոկորիզային թեստի
ﬕջոցով

«Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան» հիﬓադրամ

3.2

Կլինիկական բժշկություն

1 21T‐3B328

Զելվեյան Պարունակ Հարությունի

Սրտի և խոշոր անոթների կառուցվածքաֆունկցիոնալ ռեմոդելավորման ՀՀ ԵՔ «Լ.Հովհաննիսյանի անվան
ցուցանիշների կանխորոշիչ նշանակությունը նախասրտերի շողացման սրտաբանության գիտահետազոտական
ծագման և առաջխաղացման գործընթացում
ինստիտուտ» ՓԲԸ

2 21T‐3B040

Մարդիյան Մարինե Արարատի

COVID‐ 19 համավարակի և դրա հետևանքների համատեքստում
ֆիզիկական առողջության, հոգեսոցիալական ադապտացիայի և
կյանքի որակի բարելավման կառավարումը

«Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան» հիﬓադրամ

3 21T‐3B161

Շուքուրյան Արթուր Կիﬕ

Խխունջային ֆունկցիան ականջի աղմուկով նորմալ լսողությամբ
հիվանդների մոտ

«Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան» հիﬓադրամ

4 21T‐3B210

Պետրոսյան Տիգրան Ռազﬕկի

Զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների շարժողական
հմտությունների և լոկոմոտոր գործառույթի զարգացման վրա մարﬓի
հավասարակշռության և մկանային զանգվածի բարելավման
ազդեցության ուսուﬓասիրություն

Հայբուսակ Բժշկական Ինստիտուտ

Հակաացետիլ խոլինէսթերազային ակտիվությամբ օժտված նոր
ﬕացությունների ցիտոտոքսիկ և ցիտոպրոտեկտիվ հատկությունների
ուսուﬓասիրումը Ալցեհﬔր հիվանության մոդելի վրա

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական
քիﬕայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն»
ՊՈԱԿ

3.3

Բժշկական կենսատեխնոլոգիա

1 21T‐3C166

Թոփուզյան Վիգեն Օնիկի

2 21T‐3C263

Չիչոյան Նաիրա Բաբկենի

Հայաստանի ֆլորայի սննդային նշանակության որոշ արժեքավոր
բուսահումքերը և բուսական արգասիքները՝ որպես սննդի
կենսաակտիվ հավելուﬓերի և կոնսերվանտների արդյունաբերական
ստացման հումքային աղբյուր

«Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան» հիﬓադրամ

3 21T‐3C101

Պարոնիկյան Ռուզաննա Գառնիկի

Աﬕնաթթուների հիդանտոինների և դրանց լիթիումական
ածանցյալների օգտագործմամբ ցնցումային, դեպրեսիվ և մոլուցքային
վիճակների ավելի արդյունավետ համակցված բուժում

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական
քիﬕայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն»
ՊՈԱԿ

4

Գյուղատնտեսական գիտություններ
4.1

Անասնաբուծություն, անասնաբուժություն

1 21T‐4A259

Բեգլարյան Մելինե Ռադիկի

Սննդամթերքում ﬕկոտոքսինների ռիսկի գնահատում

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային
հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

2 21T‐4A007

Գրիգորյան Լիանա Հայկի

Հավերի էյﬔրիոզի տարածվածությունը Հայաստանի ֆերﬔրային և
անհատական տնտեսություննրում

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիﬓադրամ

3 21T‐4A187

Մարկոսյան Տիգրան Հակոբի

Գյուղատնտեսական կենդանիներից անջատված մանրէների
հակաբիոտիկակայունության որոշումը և դրա հետ կապված ռիսկերի
գնահատումը հայաստանի հանրապետությունում

ՀՀ ԷՆ «Սննդամթերքի անվտանգության
ոլորտի ռիսկերի գնահատման և
վերլուծության գիտական կենտրոն» ՓԲԸ

4 21T‐4A123

Սարգսյան Խաչիկ Վազգենի

Խոշոր եղջերավոր կենդանիների նոդուլյար մաշկաբորբի տարածման
ռիսկերի ուսուﬓասիրումը և շճաբանական մշտադիտարկումը
Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ ԷՆ «Սննդամթերքի անվտանգության
ոլորտի ռիսկերի գնահատման և
վերլուծության գիտական կենտրոն» ՓԲԸ

5 21T‐4A143

Սեﬔրջյան Զառա Բաբկենի

Հայաստանում ﬔղուների վիրուսային հիվանդությունների
համաճարակաբանական առանձնահատկությունները և դրանց դեմ
պայքարի ﬕջոցառուﬓերը

ՀՀ ԷՆ «Սննդամթերքի անվտանգության
ոլորտի ռիսկերի գնահատման և
վերլուծության գիտական կենտրոն» ՓԲԸ

4.2

Բուսաբուծություն

1 21T‐4B167

Թադևոսյան Աննա Հովհաննեսի

Սոյայի աճեցման առանձնահատկությունները Արարատյան դաշտի
բացօթյա հիդրոպոնիկ և հողային պայմաններում

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

2 21T‐4B081

Թադևոսյան Լաուրա Միշայի

Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի սելեկցիոն բազայի
դիվերսիֆիկացում, բնութագրում և գնահատում, տվյալների
թվայնացում ու մատչելիության ապահովում սելեկցիայի խթանման
նպատակով

ՀՀ ԷՆ «Բանջարաբոստանային և
տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական
կենտրոն» ՓԲԸ

3 21T‐4B046

Մաթևոսյան Լուսինե Գագիկի

Գետնանուշի տարբեր սորտերի ներդրումը և ագրոկենսաբանական
գնահատումը Հայաստանի Հանրապետության նախալեռնային գոտու
պայմաններում

ՀՀ ԷՆ «Երկրագործության գիտական
կենտրոն» ՓԲԸ

4 21T‐4B070

Մարտիրոսյան Համլետ Սարգսի

Հասկավոր հացաբույսերի (գարի, հաճար, ցորենաշորա) նոր սորտերի
մշակության արդյունավետության գնահատումը կանաչ
գյուղատնտեսությունում

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիﬓադրամ

5 21T‐4B008

4.3

Տոնապետյան Պարգև Արամայիսի

Լանջերի հողի մշակման նոր էներգախնայող տեխնոլոգիայի և
համապիտանի ագրեգատի մշակում և ներդրում

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիﬓադրամ

Հողագիտություն, ագրոքիմիա, բույսերի պաշտպանություն

1 21T‐4C050

Ավագյան Գայանե Վարուժանի

Սինթետիկ պոլիﬔրների օգտագործմամբ հացահատիկի
բերքատվության բարձրացման ﬕջոցառուﬓերի համակարգի մշակում
Հայաստանի Հանրապետության անջրդի երկրագործության
պայմաններում

ՀԱԱՀ «Հ.Պետրոսյանի անվան
հողագիտության, ագրոքիﬕայի և
ﬔլիորացիայի գիտական կենտրոն»
մասնաճյուղ

2 21T‐4C087

Եղիազարյան Գուրգեն Մարկոսի

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կաթիլային ոռոգման ռեժիﬕ և
տեխնոլոգիաների ուսուﬓասիրություն

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիﬓադրամ

3 21T‐4C249

Էֆենդյան Պարույր Սերգեյի

Գյուղատնտեսական հողատեսքերի կադաստրային կարգերի
վերագնահատման ﬔթոդիկայի մշակումը և հողային ռենտայի
հաշվառումը

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիﬓադրամ

4 21T‐4C237

Նավասարդյան Մարինե Արազու

Արածեցման տարբեր ռեժիﬓերի ազդեցությունն արոտների
արդյունավետության և հողերի բերրիության ցուցանիշների վրա

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային
հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

5 21T‐4C052

Պետրոսյան Դանիել Պետրոսի

Հողի կառուցվածքային մոդելավորմամբ հողամշակ ﬔքենաների բանող «Հայաստանի ազգային ագրարային
օրգանների պարաﬔտրերի հիﬓավորում և հողամշակման որակական համալսարան» հիﬓադրամ
ցուցանիշների բարելավում

6 21T‐4C045

Սարգսյան Կարինե Շահենի

Կլիմայի փոփոխության պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության «Հայաստանի ազգային ագրարային
արիդ և սեﬕարիդ տարածաշրջանների բնական կերհանդակների
համալսարան» հիﬓադրամ
խոցելիության գնահատում և դրանց կառավարման վերաբերյալ
ﬕջոցառուﬓերի մշակում

7 21T‐4C142

Վարդանյան Զարուհի Սամվելի

Թանթրվենի սև (Sambucus nigra L.) բուսատեսակի գեներատիվ
օրգաններից էկոլոգիապես մաքուր բնամթերքի և բնական ներկի
ստացման ﬔխանիզﬓերի առանձնահատկությունները

4.4

«Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան
պետական համալսարան» հիﬓադրամ

Գյուղատնտեսական կենսատեխնոլոգիա

1 21T‐4D074

Բադալյան Մանվել Վլադիﬕրի

Բույսերի գենոտիպի պահպանություն ԴՆԹ‐բանկի ստեղծմամբ

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիﬓադրամ

2 21T‐4D205

Դարյադար Մահսա Խալեղվերդի

Արժեքավոր և հեռանկարային ադապտոգեն դեղաբույս Eleutherococcus
senticosus (Rupr. & Maxim.) աճեցման կենսատեխնոլոգիայի մշակումը
կլոնալ ﬕկրոբազմացման և հիդրոպոնիկ համակցված ﬔթոդով

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

3 21T‐4D262

Հակոբջանյան Անահիտ Արﬔնի

Բրգաձև թույայի տնկիների աճեցումը հիդրոպոնիկ եղանակով

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

4 21T‐4D091

Հովհաննիսյան Նարինե Գեղաﬕ

Տեղական բուսական հումքից սննդային հավելուﬓերի և բարելավիչների «Հայաստանի ազգային ագրարային
ստացում
համալսարան» հիﬓադրամ

5 21T‐4D086

5

Մելյան Գայանե Հրանտի

Հայաստանի խաղողի գենետիկական ռեսուրսների in vitro վիրուսազերծ ՀԱԱՀ «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական
հավաքածուի ստեղծում
կենտրոն» մասնաճյուղ

Հասարակական գիտություններ
5.1

Հոգեբանություն

1 21T‐5A203

Ավանեսյան Հրանտ Միքայելի

Անձնային ներուժի գործառնական դերը ճգնաժամային և արտակարգ
իրավիճակների սոցիալ‐հոգեբանական հետևանքների հաղթահարման
գործընթացում

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

2 21T‐5A067

Բերբերյան Ասյա Սուրենի

Անձի էթնիկ ինքնության հոգեբանական ասպեկտները պատմական
փորձի և էքզիստենցիալ լրիվության համատեքստում (Հայաստանի և
Ռուսաստանի հայ երիտասարդության հետազոտության հիման վրա)

Հայ‐ռուսական համալսարան ԲՄԿ ՊՈՒՀ

3 21T‐5A311

Հակոբյան Նաիրա Ռաֆիկի

Հետպատերազմական շրջանում անձի արժեհամակարգի ճգնաժաﬕ և
անոﬕայի հիﬓախնդիրը և հաղթահարման ﬔթոդաբանությունը

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտակրթական ﬕջազգային
կենտրոն» հիﬓարկ

4 21T‐5A044

Պապոյան Վարդուհի Ռոբերտի

Մասնագիտական հոգեբանասոցիալական կարողունակությունների
(կոմպետենցիաների) վերաձևավորումը ճգնաժամային պայմաններում
(COVID‐19, առցանց կրթություն, հետպատերազմյան իրադրություն)

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

5 21T‐5A103

Պողոսյան Սոնա Հրայրի

ժամանակակից կառավարչի ստեղծարարության հոգեբանական
ուսուﬓասիրություն

ՀՀ ՎԱ «Հայաստանի Հանրապետության
պետական կառավարման ակադեﬕա» ՊՈԱԿ

5.2

Տնտեսագիտություն և գործարարություն

1 21T‐5B295

Ավետիսյան Սամվել Սերյոժայի

Հայաստանի պարենային անվտանգության բարձրացումը շրջանաձև
տնտեսության կառուցակարգերի ներդրման պայմաններում

ՀՀ ԿԳՄՍՆ ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

2 21T‐5B234

Դալլաքյան Սվետլանա Արկադիի

Գործարարության զարգացման հեռանկարները ինովացիոն
տնտեսության համատեքստում (ՀՀ օրինակով)

ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Քոթանյանի անվան
տնտեսագիտության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

3 21T‐5B193

Խաչատրյան Կառլեն Գագիկի

ԲՈՒՀ‐կազմակերպություն համագործակցության զարգացման
խնդիրները և լուծման ուղիները ՀՀ‐ում

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

4 21T‐5B313

Մարգարյան Ատոմ Շավարշի

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային նորարարական համակարգի
մակրոկարգավորման գործիքակազﬕ կատարելագործումը
տնտեսության տեխնոլոգիական արդիականացման խնդիրների
համատեքստում

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Հայաստանի պետական
տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ

5 21T‐5B285

Մարկոսյան Հայկ Աշոտի

Միջուկային էներգետիկայի այլընտրանքային ռազմավարությունները
Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Քոթանյանի անվան
տնտեսագիտության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

6 21T‐5B293

Մոմջյան Մարիամ Բաբկենի

Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացումը և թվային էներգետիկայի
ու խելացի էներգասպառման փոխազդեցության հիﬓախնդիրները

Հայ‐ռուսական համալսարան ԲՄԿ ՊՈՒՀ

7 21T‐5B254

Պետրոսյան Իրինա Բորիսի

COVID‐19 համավարակի և պատերազﬕ հետևանքների հաղթահարման Հայ‐ռուսական համալսարան ԲՄԿ ՊՈՒՀ
քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

8 21T‐5B238

Սանդոյան Էդվարդ Մարտինի

Տնտեսական անկման կարճաժամկետ հաղթահարման մոտեցուﬓերը
բանկային կարգավորման և դրամավարկային քաղաքականության
արդիականացման ﬕջոցով ՀՀ‐ում

Հայ‐ռուսական համալսարան ԲՄԿ ՊՈՒՀ

9 21T‐5B168

Տանաջյան Լուսինե Ասատուրի

Ձեռնարկատիրական գործունեության էթնոսոցիալական գործոնները
ՀՀ‐սփյուռք փոխառնչությունների համատեքստում

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

5.3

Մանկավարժական գիտություններ

1 21T‐5C177

Գրիգորյան Արﬔն Լևոնի

Առողջախնայող հատուկ ﬕջոցների գործառական նշանակությունը
ֆիզիկական դաստիարակության համակարգում

Հայ‐ռուսական համալսարան ԲՄԿ ՊՈՒՀ

2 21T‐5C071

Խիթարյան Դավիթ Սենիկի

Ձյուդոն որպես բուլինգի կանխարգելման մոդել նախակրթական և
հանրակրթական հաստատություններում

«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի պետական ինստիտուտ» հիﬓադրամ

3 21T‐5C039

Մանուկյան Վարդան Ֆրանցի

Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի ﬕջառարկայական հիﬓարար կապերի և
առարկայական ﬔթոդների վեր հանումը որպես ուսուցման
արդյունավետության բարձրացման ﬕջոց

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական
համալսարան» հիﬓադրամ

4 21T‐5C155

Պողոսյան Գայանե Սուրենի

Դասավանդողների համար ցկյանս ուսուﬓառության մոդելի մշակում

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային
հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

5.4

Սոցիոլոգիա

1 21T‐5D271

Բալասանյան Սոնա Արﬔնի

Առաջնորդություն և հետևորդության դիսպոզիցիաները ՀՀ կրթության
և գիտության ոլորտում

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

2 21T‐5D287

Զասլավսկայա Մարիա Իգորի

Երիտասարդների սոցիալական հարմարվողության խնդիրները
հետպատերազմյան և հետ‐ COVID‐19 Հայաստանում. իրողություններ և
հեռանկարներ

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

3 21T‐5D301

Սարգսյան Շուշանիկ Արթուրի

Հայ ազգի գիտական ներուժի զարգացման հիﬓական
մարտահրավերներից ﬔկը. ինչպե՞ս ուղեղների արտահոսքը վերածել
ուղեղների ներհոսքի

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և
ավտոմատացման պրոբլեﬓերի ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

4 21T‐5D268

Վերﬕշյան Հարություն Ռաֆիկի

Գյուղականության ճգնաժամը Հայաստանում

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

5.6

Քաղաքական գիտություններ

1 21T‐5F330

Ենգոյան Աշոտ Փայլակի

ՀՀ առջև կանգնած մարտահրավերները գլոբալ զարգացման
հարացույցի փոխակերպման համատեքստում

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

2 21T‐5F218

Իսկանդարյան Գոհար Մանվելի

Հարավկովկասյան ուժային հարաբերակցության փոխակերպումը և
արցախյան 2020թ. պատերազմը. Տարածաշրջանային զարգացուﬓերի
ﬕտուﬓերը աշխարհաքաղաքական նոր իրողությունների ներքո

ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

3 21T‐5F308

Կարապետյան Ռուբեն Կառլենի

Անկախ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին
քաղաքականության ձևավորումը, ընթացքը և հեռանկարները

Հայ‐ռուսական համալսարան ԲՄԿ ՊՈՒՀ

4 21T‐5F251

5.8

Վարձկաններն ու տարածաշրջանային անվտանգության դինաﬕկան

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

Զանգվածային լրատվություն և հաղորդակցություն

1 21T‐5H223

6

Հովհաննիսյան Դավիթ Արտաշեսի

Քոչարյան Հայկ Մկրտիչի

Արաբալեզու թվային ﬔդիայի արձագանքը Արցախյան երկրորդ
պատերազﬕն և հետպատերազմական զարգացուﬓերին

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ
6.1

Պատմություն, հնագիտություն

1 21T‐6A136

Աթանեսյան Գարիկ Հրահատի

Պատմություն և հիշողություն. Արցախյան երկրորդ պատերազﬕ
հուշարձանացման հիﬓախնդիրը և հեռանկարի ուրվագծումը

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

2 21T‐6A207

Ավետիսյան Հայկ Գրիգորի

Կոմպյուտերային մոդելավորումը հնագիտության ﬔջ (Հայաստանի
Հանրապետության տարածքի բրոնզ‐երկաթեդարյան մոնուﬔնտալ
կառույցների օրինակով)

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

3 21T‐6A056

Բաբաջանյան Աստղիկ Ալեքսանդրի

Վերանայելով Վայոց ձորի ﬕջնադարյան հնագիտական լանդշաֆտը՝
Մետաքսի ճանապարհների համակարգում

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

4 21T‐6A129

Բադալյան Ռուբեն Սերգեյի

Հայկական լեռնաշխարհում վաղ պետական կազմավորուﬓերի
ձևավորման մշակութային և ժամանակագրական ասպեկտները

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

5 21T‐6A286

Բոզոյան Ազատ Արտաշի

Պատկերապաշտության և պատկերամարտության խնդիրը
Հայաստանում և Բյուզանդիայում (ազգային ինքնության պահպանման
համատեքստում)

ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

6 21T‐6A272

Գաբրիելյան Արﬕնե Արարատի

Հայկական լեռնաշխարհի կարասային թաղուﬓերի մշակույթը (մ. թ. ա.
6 – մ. թ. 3‐րդ դարեր)

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

7 21T‐6A315

Գզոյան Էդիտա Գագիկի

Ոչնչացում‐ուծացում երկընտրանքը Հայոց ցեղասպանության
տարիներին. արդյո՞ք գործ ունենք եվգենիկայի հետ

«Հայոց ցեղասպանության թանգարան‐
ինստիտուտ» հիﬓադրամ

8 21T‐6A060

Գևորգյան Լիաննա Պոգետի

Թանգարանային առարկաների պաշտպանության արդի
հիﬓախնդիրները

«Էթնոս» էթնոմշակութային գիտական
հետազոտությունների կենտրոն

9 21T‐6A043

Եղիազարյան Արման Սամվելի

Երևանի ﬕջնադարի ու նոր ժամանակների պատմությունը և
ադրբեջանական կեղծարարությունը

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

10 21T‐6A274

Խաչատրյան Կարեն Համլետի

Խորհրդային Հայաստանի պատմության «սպիտակ էջերը». ազգային
զարթոնքից ﬕնչև անկախություն (1965–1991 թթ.)

ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

11 21T‐6A163

Կոստիկյան Քրիստինե Պետրոսի

Էթնո‐քաղաքական խնդիրները Արևելյան Այսրկովկասում XVIII ‐ XIX
դարերում

ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

12 21T‐6A175

Հակոբյան Ալեքսան Հակոբի

Պատմական Արցախի և Սյունիքի արևելյան գավառների ամրոցները և
ամրաշինական համակարգերը

ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

«Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարան»
հիﬓադրամ

13 21T‐6A224

Հարությունյան Ավետիս Հմայակի

Միսիոներական քարոզչությունը և հայ կաթոլիկ ու բողոքական
հարանվանությունների գործունեությունն Արևմտյան Հայաստանում
1896‐1921թթ

14 21T‐6A153

Հարությունյան Լիլիթ Միշայի

Քրդական գործոնի աշխարհաքաղաքական կարևորությունը սիրիական ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության ինստիտուտ»
ճգնաժամում
ՊՈԱԿ

15 21T‐6A114

Հովհաննիսյան Հայկազ Ժորայի

Մատենադարանի Ալ. Երիցյանի արխիվը որպես հայոց 18‐19‐րդ դարերի «Մատենադարան» Մ.Մաշտոցի անվան հին
պատմության ուսուﬓասիրության սկզբնաղբյուր
ձեռագրերի գիտահետազոտական
ինստիտուտ» հիﬓադրամ

16 21T‐6A273

Մալխասյան Միքայել Արﬔնի

Ժողովրդագրական անցման արդի փուլը ՀՀ‐ում (2020 թ. Արցախյան II
«Երևանի պետական համալսարան»
պատերազﬕ և COVID‐19‐ի համավարակի ազդեցության գնահատմամբ) հիﬓադրամ

17 21T‐6A098

Մակարյան Վեներա Ռադիկի

Մատենդարանի Արաբատառ հավաքածուի բժշկագիտական ձեռագրերը «Մատենադարան» Մ.Մաշտոցի անվան հին
ձեռագրերի գիտահետազոտական
ինստիտուտ» հիﬓադրամ

18 21T‐6A277

Մանուկյան Տաթևիկ Գրիգորիի

Կորսված ու ցրված հայերեն ձեռագրերը հայ մամուլի էջերում

«Մատենադարան» Մ.Մաշտոցի անվան հին
ձեռագրերի գիտահետազոտական
ինստիտուտ» հիﬓադրամ

19 21T‐6A297

Մելքումյան Համլետ Լորիկի

Արցախի Հադրութի շրջանից 2020թ տեղահանվածների մշակութային
ինքնություններն ու հիշողությունները ոչ նյութական մշակութային
ժառանգության համատեքստում

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

20 21T‐6A269

Մինասյան Էդիկ Գարեգինի

1920 թ. թուրք–հայկական պատերազﬕ արտացոլումը 1920‐1940–ական «Երևանի պետական համալսարան»
թթ. հայկական մամուլում
հիﬓադրամ

21 21T‐6A296

Մկրտչյան Ռուզան Ալբերտի

Հայաստանի տարածքի բրոնզ‐երկաթեդարյան բնակչության
կենսահնագիտական և մարդաբանական ուսուﬓասիրություն

Հայաստանի պատմության թանգարան

22 21T‐6A113

Սահակյան Լուսինե Սուրենի

Օսմանյան կայսրությունից համշենահայերի գաղթը Ռուսաստան և
Աբխազիա (XIX‐XXդդ.). նրանց տարածման ավազանը,
ժողովրդագրությունը և ինքնության արդի խնդիրները

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

23 21T‐6A102

Վիրաբյան Վանիկ Հրանտի

Հայաստանը Անդրկովկասում եվրոպական երկրների
ռազմաքաղաքական ներկայացուցչությունների հետ
փոխհարաբերությունների համատեքստում (1917‐1920 թթ.)

«Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարան»
հիﬓադրամ

24 21T‐6A099

Փահլևանյան Կարեն Ռաֆիկի

Հայկական ազգային տարազի և գորգի թանգարանային
հավաքածուների ազգաբանական և թանգարանագիտական
ուսուﬓասիրություն

Սարդարապատի հերոսամարտի
հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության և
ազատագրական պայքարի պատմության
ազգային թանգարան ՊՈԱԿ

6.2

Լեզվագիտություն, գրականագիտություն

1 21T‐6B030

Աբաջյան Աննա Հենրիկի

Գրաբարը` որպես արդի արևելահայերենի բառապաշարի հարստացման «Երևանի պետական համալսարան»
և տերﬕնաշինության աղբյուր
հիﬓադրամ

2 21T‐6B034

Ավետիսյան Յուրի Սրապիոնի

Արդի արևելահայերենի ուսուﬓական քերականական բառարան

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

3 21T‐6B038

Գրիգորյան Վաչագան Ռաֆիկի

Եվրոպական էպիկական ավանդույթը և «Սասնա ծռեր» էպոսը

ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գավառի պետական համալսարան
ՊՈԱԿ

4 21T‐6B141

Դևրիկյան Վարդան Գևորգի

Երազը և տեսիլքը հայ գրականության ﬔջ և մշակույթում

ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Աբեղյանի անվան գրականության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

5 21T‐6B027

Խեմչյան Մարինե Հայկի

Շիրակի հայոց բանահյուսական մշակույթը

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

6 21T‐6B111

Կատվալյան Վիկտոր Լիպարիտի

Շիրակի մարզի բարբառային համապատկեր

ՀՀ ԳԱԱ «Հ.Աճառյանի անվան լեզվի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

7 21T‐6B125

Կիրակոսյան Հասﬕկ Ցոլակի

Հայերի շրջանում պարսկերենի տարածվածության սահմանները.
հայատառ պարսկերեն բառարանագրությունը և պարսկերենի
ուսուցման համար ստեղծված ձեռագրերը (ԺԶ‐ԺԹ. դարեր)

«Մատենադարան» Մ.Մաշտոցի անվան հին
ձեռագրերի գիտահետազոտական
ինստիտուտ» հիﬓադրամ

8 21T‐6B118

Համբարձումյան Նաիրա Վալերիկի

Կանանց հիﬓախնդիրները 19‐րդ դարի երկրորդ կեսի արևմտահայ
գրականության ﬔջ

ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Աբեղյանի անվան գրականության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

9 21T‐6B290

Հայրապետյան Թամար Լազարի

Հայ ժողովրդական բանահյուսությունը ռուսալեզու մատենաշարի
էջերում

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

6.4

Աստվածաբանություն, կրոնագիտություն

1 21T‐6D202

6.5

Մկրտչյան Սամվել Սուրենի

Հայոց կրոնական վարքագիծը «սահմանային իրավիճակներում» (1988‐
2020թթ.)

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

Արվեստագիտություն

1 21T‐6E077

Աղասյան Արարատ Վլադիﬕրի

Հայ գեղարվեստական և երաժշտական քննադատությունը XIX դարում
և XX դարասկզբին (ձևավորուﬓ ու զարգացման ﬕտուﬓերը)

ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

2 21T‐6E291

Հակոբյան Զարուհի Ավետիսի

Հայաստանի 12‐14‐րդ դդ. խոնարված և քիչ ուսուﬓասիրված
եկեղեցական համալիրների քանդակային հարդարանքը

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

3 21T‐6E197

Հարությունյան Հասﬕկ Հայկի

Հայ աշուղական արվեստը պատմաքննական լույսի տակ

ՀՀ ԳԱԱ «Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

4 21T‐6E189

Ղազարյան Դավիթ Գեղաﬕ

Թեհրանի «Արտակ Մանուկյան» թանգարանի հավաքածուների
համալիր ուսուﬓասիրություն

«Մատենադարան» Մ.Մաշտոցի անվան հին
ձեռագրերի գիտահետազոտական
ինստիտուտ» հիﬓադրամ
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Չուգասզյան Լևոն Բաբկենի

Մայր Աթոռ Սբ. Էջﬕածնի թանգարաններում պահվող ոսկերչական և
արծաթագործական ստեղծագործությունների ուսուﬓասիրությունը

«Երևանի պետական համալսարան»
հիﬓադրամ

