
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No          247-Ա/Ք          «  21 »    մարտի, 2018 թ  

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ (ԹԵՄԱՏԻԿ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ (2018-2020 ԹԹ.) 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

Առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 

թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1122 որոշմամբ հաստատված «Գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման 

կարգի» 3-րդ և 16-րդ կետերով, 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. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային 

(թեմատիկ) ֆինանսավորման (2018-2020 թթ.) գիտական թեմաների հայտերի և 

հաշվետվությունների գնահատման նպատակով ստեղծել մասնագիտական 

փորձագիտական խորհուրդներ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Հայաստանի 

Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական 

կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանին: 

ԼԵՎՈՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 
ՀՐԱՄԱՆ 

 



 

 

 

Հավելված 

ՀՀ ԿԳ նախարարի 

«21» մարտի 2018 թ. 

N  247-Ա/Ք հրամանի 

1. «Բնական գիտություններ» բնագավառի մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդ 

ԱԱՀ Գիտական աստիճան Աշխատանքի վայր, պաշտոն 

Ներկարարյան Խաչատուր Վլադիմիրի, 

նախագահ 

ֆիզիկամաթեմատիկական 

գիտությունների դոկտոր 

Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի 

ֆակուլտետի դեկան 

Առաքելյան Արսեն Արտաշեսի 
կենսաբանական գիտությունների 

թեկնածու 

ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, 

տնօրեն 

Բաբուջյան Հրաչյա Մաղաքի 
ֆիզիկամաթեմատիկական 

գիտությունների դոկտոր 

Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական 

լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ), 

առաջատար գիտաշխատող 

Մարգարյան Շիրազ Ալեքսանդրի 
քիմիական գիտությունների 

դոկտոր 

Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկական քիմիայի 

ամբիոնի վարիչ 

Պետրոսյան Աշոտ Գարեգինի 
ֆիզիկամաթեմատիկական 

գիտությունների դոկտոր 

ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, 

Սցինտիլյացիոն նյութերի լաբորատորիայի վարիչ 

Սահակյան Արթուր Արտուշի 
ֆիզիկամաթեմատիկական 

գիտությունների դոկտոր 

Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի և 

մեխանիկայի ֆակուլտետի դեկան 

Սահակյան Վլադիմիր Գրիգորի 
ֆիզիկամաթեմատիկական 

գիտությունների թեկնածու 

ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների 

ինստիտուտ, տնօրեն 

Սիմոնյան Անահիտ Հովհաննեսի 
ֆիզիկամաթեմատիկական 

գիտությունների դոկտոր 

ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և 

ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ, Երկրի 

մագնիսականության և հնէամագնիսականության 

լաբորատորիայի վարիչ 



 

 

 

2. «Ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիաներ» բնագավառի մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդ 

ԱԱՀ Գիտական աստիճան Աշխատանքի վայր, պաշտոն 

Վարդանյան Ռուբեն Ռաֆայելի, 

նախագահ 

տեխնիկական գիտությունների 

դոկտոր 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, 

Էլեկտրոնային չափիչ համակարգերի և չափագիտության 

ամբիոնի վարիչ 

Բելուբեկյան Մելս Վաղարշակի 
ֆիզիկամաթեմատիկական 

գիտությունների թեկնածու 

ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ, գլխավոր 

գիտաշխատող 

Մարկոսյան Մհեր Վարդգեսի 
տեխնիկական գիտությունների 

դոկտոր 

Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական 

ինստիտուտ, տնօրեն 

3. «Բժշկական գիտություններ» բնագավառի մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդ 

ԱԱՀ Գիտական աստիճան Աշխատանքի վայր, պաշտոն 

Օկոև Գեորգի Գրիգորիի, նախագահ 
բժշկական գիտությունների 

դոկտոր 

Մոր և մանկան առողջության պահպանման 

գիտահետազոտական կենտրոն, տնօրեն 

Համբարձումյան Անդրեաս Մարտինի 
բժշկական գիտությունների 

դոկտոր 

«Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն, 
դիագնոստիկայի գծով փոխտնօրեն 

Սարգսյան Աշոտ Ալեքսանդրի 
բժշկական գիտությունների 

դոկտոր 

Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարան, մանկաբուժության թիվ 2 ամբիոնի վարիչ 



 

 

 

4. «Գյուղատնտեսական գիտություններ» բնագավառի մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդ 

ԱԱՀ Գիտական աստիճան Աշխատանքի վայր, պաշտոն 

Սարգսյան Գայանե Ժորայի, նախագահ կենսաբանական գիտությունների 

դոկտոր 

ՀՀ ԳՆ բանջարաբոստանային և տեխնիկական 

մշակաբույսերի գիտական կենտրոն, տնօրեն 

Եղիազարյան Գուրգեն Մարկոսի գյուղատնտեսական 

գիտությունների դոկտոր 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 

Հողաշինարարության և հողային կադաստրի ամբիոնի 

վարիչ 

Շչերբակով Օլեգ Վալերիի կենսաբանական գիտությունների 

թեկնածու 

Հայաստանում կենսաբանական ոլորտում ներգրավման 

համագործակցային ծրագրի վերապատրաստման գծով 

ղեկավար 

5. «Հասարակական գիտություններ» բնագավառի մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդ 

ԱԱՀ Գիտական աստիճան Աշխատանքի վայր, պաշտոն 

Թորոսյան Տիգրան Սուրիկի, նախագահ 
քաղաքական գիտությունների 

դոկտոր 

Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական 

լեզվահասարակագիտական համալսարան, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և 

եվրոպագիտության ամբիոնի վարիչ 

Գևորգյան Սրբուհի Ռաֆիկի 
հոգեբանական գիտությունների 

դոկտոր 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան, ուսումնագիտական գծով 

պրոռեկտոր 

Համբարձումյան Գագիկ Սարգսի ՀՀ վաստակավոր իրավաբան - 

Նահապետյան Սամվել Սուրենի տնտեսագիտության թեկնածու 
Երևանի պետական համալսարան, Ֆինանսահաշվային 

ամբիոնի դոցենտ 



 

 

 

6. «Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ» բնագավառի մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդ 

ԱԱՀ Գիտական աստիճան Աշխատանքի վայր, պաշտոն 

Սարգսյան Սուրեն Թարխանի, 

նախագահ 

պատմական գիտությունների 

դոկտոր 

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, առաջատար 

գիտաշխատող 

Ավետիսյան Պավել Սեդրակի պատմական գիտությունների 

դոկտոր 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 

տնօրեն 

Գրիգորյան Սարգիս Աբրահամի - ՀՀ վարչապետի վերահսկողական ծառայություն, պետ 

Ղազարյան Սևակ Արմենի բանասիրական գիտությունների 

թեկնածու 

Երևանի պետական համալսարան, Հայ նորագույն 

գրականության ամբիոնի ասիստենտ 

 


