ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ կողմից 2016 թ. ֆինանսավորման երաշխավորված
գիտական միջոցառումների ցանկ

Հ/հ

Գիտական միջոցառման խորագիրը

Կազմակերպության
անվանումը

Ժամկետը

1.

Կանանց ռեպրոդուկտիվ համակարգի
օրգանների չարորակ
նորագոյացությունների հիմնախնդիրները

ՀՀ ԱՆ «Վ. Ֆանարջյանի
անվան ուռուցքաբանության
ազգային կենտրոն» ՓԲԸ

04-05 փետրվարի

2.

Հայաստանի նորագույն պատմության
ուսումնասիրության վիճակը և խնդիրները

ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

12-14 փետրվարի

3.

Հայկական աշխարհը համացանցում

«Երևանի պետական
համալսարան» հիմնադրամ

14-15 մարտի

4.

Գիտական սեմինար` «Արժութային
քաղաքականության կարգավորումը
Հայաստանի Հանրապետությունում.
խնդիրները և հեռանկարները»

Հայ-ռուսական
(սլավոնական) համալսարան
ԲՄԿ ՊՈՒՀ

մարտ

5.

Հայագիտական դասագրքերի
պատրաստման խնդիրները ՀայաստանՍփյուռք գործակցության համատեքստում

«Երևանի պետական
համալսարան» հիմնադրամ

04-06 ապրիլի

6.

Հայագիտությունը Ռուսաստանում

7.

Միջազգային տասներորդ գիտաժողով`
«Մշակույթների երկխոսություն»

8.

Գիտաժողով` նվիրված Չեռնոբիլյան
ատոմակայանի վթարի 30-ամյակին

9.

Սնունդ և սննդամթերք

10.

Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջան

11.

Կիրառական գիտության և
տեխնոլոգիաների մերձեցում

Նոր մոտեցումներ Հայաստանի
պատմության և մշակույթի որոշ
12.
հիմնահարցերի ուսումնասիրման և
դասավանդման ոլորտում
Հայ ժողովրդի ժողովրդագրական և
նյութական կորուստները
13.
Ցեղասպանության ընթացքում և դրանց
հատուցման հիմնախնդիրները

«Երևանի պետական
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի
պետական
կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿ-ի
Գյումրու մասնաճյուղ
ՀՀ ԱՆ «Ճառագայթային
բժշկության և այրվածքների
գիտական կենտրոն» ՓԲԸ
«Հայաստանի ազգային
ագրարային համալսարան»
հիմնադրամ
«Երևանի պետական
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի
և ավտոմատացման
պրոբլեմների ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ «Խ. Աբովյանի
անվան հայկական
մանկավարժական
համալսարան» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Քոթանյանի
անվան տնտեսագիտության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

04-06 ապրիլի

15-17 ապրիլի

27 ապրիլի

10-12 մայիսի

ապրիլ

ապրիլ

մայիս

02-03 հունիսի

4-րդ միջազգային գիտաժողով` «Օպտիկան
14.
և նրա կիրառությունները»

Հայ-ռուսական
(սլավոնական) համալսարան
ԲՄԿ ՊՈՒՀ

20-24 հունիսի

Երիտասարդ գիտնականների միջազգային
15.
գիտաժողով

ՀՀ ԳԱԱ «Հ.Բունիաթյանի
անվան կենսաքիմիայի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

հունիս

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային
հետազոտությունների
ինստիտուտ» հիմնադրամ

30 հունիսի 03 հուլիսի

ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

01-03 հուլիսի

«Ա. Ալիխանյանի անվան
ազգային գիտական
լաբորատորիա (ԵրՖԻ)»
հիմնադրամ

11-15 հուլիսի

ՀՀ ԳԱԱ «Մաթեմատիկայի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

04-11 սեպտեմբերի

Ժամանակակից փոքր էներգիայով
16. էլեկտրոնային արագացուցիչները և դրանց
կիրառությունները
ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ երիտասարդ
17. գիտաշխատողների XXXVII գիտական
նստաշրջան
18.

Լազերային ֆիզիկայի միջազգային
գիտաժողով

X միջազգային գիտաժողով` «Ստոխաստիկ
19. և անալիտիկ մեթոդներ մաթեմատիկական
ֆիզիկայում»
Բյուրականի աստղադիտարանի
հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված
20.
գիտաժողով` «Անկայուն երևույթները և
տիեզերքի էվոլյուցիան»

21.

Ոչ ջերմային պրոցեսները գալակտիկական
և արտագալակտիկական աղբյուրներում

Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի
սելեկցիայի, սերմնաբուծության և
22.
մշակության տեխնոլոգիաների
հիմնահարցերը XXI դարում
Միջազգային երիտասարդական
գիտաժողով` «Մոլեկուլային և բջջային
23.
կենսաբանության զարգացման
հեռանկարներ-5»
Շրջակա միջավայրի անվտանգության
24.
հիմնախնդիրները
25.

Երիտասարդ հայ արվեստաբանների
գիտական տասնմեկերորդ նստաշրջան

26.

Միջազգային գիտաժողով-փառատոն`
«Կոմիտաս»

27.

Անվտանգության հիմնախնդիրներն արդի
հասարակություններում

Միջազգային իններորդ գիտաժողով.
28. Շիրակի պատմամշակութային
ժառանգություն

29. Միջազգային գիտաժողով` «TEPA-2016»

ՀՀ ԳԱԱ «Վ.
Համբարձումյանի անվան
Բյուրականի
աստղադիտարան» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ
«Ռելյատիվիստական
աստղաֆիզիկայի
միջազգային կենտրոնցանց-Երևան» կենտրոն
ՀՀ ԳՆ
«Բանջարաբոստանային և
տեխնիկական
մշակաբույսերի ԳԿ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային
կենսաբանության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ
«Էկոլոգանոոսֆերային
հետազոտությունների
կենտրոն» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ՄՆ «Կոմիտասի
թանգարան-ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ
«Երևանի պետական
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ ԳԱԱ «Շիրակի
հայագիտական
հետազոտությունների
կենտրոն» ՊՈԱԿ
«Ա. Ալիխանյանի անվան
ազգային գիտական
լաբորատորիա (ԵրՖԻ)»
հիմնադրամ

19-23
սեպտեմբերի

19-23
սեպտեմբերի

20 սեպտեմբերի

26 -28
սեպտեմբերի

27-29
սեպտեմբերի
սեպտեմբեր
26 սեպտեմբերի 08 հոկտեմբերի
28 սեպտեմբերի 02 հոկտեմբերի
01-03 հոկտեմբերի

03-07
հոկտեմբերի

30. Բրյուսովյան ընթերցումներ-2016
Ասպիրանտ երաժիշտների և երիտասարդ
31. երաժիշտ գիտնականների միջազգային
գիտաժողով
32.

Միջագային գիտաժողով` «Արաբական
աշխարհ. նոր մարտահրավերներ»

Հայ-ֆրանսիական ռազմական
համագործակցությունը Առաջին
33.
համաշխարհային պատերազմի
տարիներին
Մաթեմատիկական կրթություն. արժեքների
34.
ձևավորումը
Օրգանական և նավթային արգասիքների
ստացման նպատակով ածխաջրածնային և
գյուղատնտեսական թափոնների
35.
վերամշակման հեռանկարները և
ռազմավարական անհրաժեշտությունը
Հայաստանի Հանրապետությունում
Միջազգային գիտաժողով` «Օտարազգի
հայագետների ավանդը Հայաստանի հին և
36.
միջնադարյան պատմության
ուսումնասիրման բնագավառում»
37.

Լեզվաքաղաքականության և լեզվի
կանոնարկման արդիական խնդիրները

Միկրոալիքային և տերահերցային
38. տեխնոլոգիաներ և կիրառումներ (IRPhE2016)
39.

Գիտության և կրթության զարգացման
արդի հիմնախնդիրները

40.

Հայաստանի հնամարդաբանության և
հնաժողովրդագրության հարցեր

«Ճարտարապետություն և շինարարություն
41. - արդի հիմնախնդիրներ» VIII միջազգային
գիտաժողով
Միջազգային գիտաժողով`
42. «Արյունաբանության արդիական
պրոբլեմները»
43.

Լոգոպեդիայի արդի խնդիրները.
տեսությունից դեպի պրակտիկա

UNESCO-ի փիլիսոփայության
համաշխարհային օրվան նվիրված
44.
գիտաժողով` «Փիլիսոփայությունը արդի
աշխարհում»

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի
Վ.Բրյուսովի անվան
լեզվահասարակագիտական
համալսարան» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Կոմիտասի
անվան պետական
կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿ

05-07
հոկտեմբերի
05-07
հոկտեմբերի

ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

19-20 հոկտեմբերի

ՀՀ ՏԿԱԻՆ «Հայաստանի
ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ

19-21 հոկտեմբերի

ՀՀ ԿԳՆ «Խ. Աբովյանի
անվան հայկական
մանկավարժական
համալսարան» ՊՈԱԿ

20-22 հոկտեմբերի

«Հայաստանի ազգային
պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ

25-27 հոկտեմբերի

ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

հոկտեմբեր

ՀՀ ԳԱԱ «Հր. Աճառյանի
անվան լեզվի ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Ռադիոֆիզիկայի
և էլեկտրոնիկայի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
Հայ-ռուսական
(սլավոնական) համալսարան
ԲՄԿ ՊՈՒՀ
ՀՀ ՄՆ
«Պատմամշակութային
արգելոց-թանգարանների և
պատմական միջավայրի
պահպանության
ծառայություն» ՊՈԱԿ
«Ճարտարապետության և
շինարարության
Հայաստանի ազգային
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ ԱՆ «Պրոֆ. Ռ.Յոլյանի
անվան արյունաբանական
կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ ԿԳՆ «Խ. Աբովյանի
անվան հայկական
մանկավարժական
համալսարան» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Փիլիսոփայության,
սոցիոլոգիայի և իրավունքի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

հոկտեմբեր

հոկտեմբեր

հոկտեմբեր

հոկտեմբեր

հոկտեմբեր

հոկտեմբերնոյեմբեր

10-11 նոյեմբերի

17 նոյեմբերի

45. ՀԱՊՀ տարեկան գիտաժողով

46.

Նախաբան դեպի նեյրոգիտություն.
նեյրոնից մինչև նեյրոգենեզ

47. ԵՊԲՀ տարեկան հաշվետու գիտաժողով

48. Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում

«Հայաստանի ազգային
պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ
«Երևանի Մ. Հերացու
անվան պետական
բժշկական համալսարան»
հիմնադրամ
«Երևանի Մ. Հերացու
անվան պետական
բժշկական համալսարան»
հիմնադրամ
ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի
պետական
տնտեսագիտական
համալսարան» ՊՈԱԿ

21-25 նոյեմբերի

նոյեմբեր

նոյեմբեր

նոյեմբեր

