
Հավելված 

ՀՀ ԿԳՆ ԳԿ նախագահի 

2018 թ. դեկտեմբերի 13-ի 

N 58-Ա/Ք հրամանի 

Գիտական միջոցառումների ցանկ 

Հ/հ Խորագիրը Կազմակերպության անվանումը 

 

Անցկացման 

ժամկետը 

1.  
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 

150-ամյակին նվիրված գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Աբեղյանի անվան 

գրականության ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ 

 

փետրվար 

2.  Գաղափարից մինչև արտադրանք 

«Հայաստանի ազգային 

պոլիտեխնիկական 

համալսարան» հիմնադրամ 

 

15-18 փետրվար 

3.  Լեզու, մշակույթ և հաղորդակցություն 
«Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամ 

 

ապրիլ 

4.  

Հավասարակշռությունից դուրս 

կոմպլեքս քվանտային 

համակարգերը բազմամասնիկանի 

ֆիզիկայում և դրանից դուրս 

«Ա.Ալիխանյանի անվան 

ազգային գիտական 

լաբորատորիա (Երևանի 

ֆիզիկայի ինստիտուտ)» 

հիմնադրամ 

 

 

27 մայիս-1 հունիս 

5.  
Երիտասարդ արևելագետների 

միջազգային XXXIX գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ  

 

1-2 հունիս 

6.  
Միջուկային և ճառագայթային 

ֆիզիկա և նյութեր 

«Ա.Ալիխանյանի անվան 

ազգային գիտական 

լաբորատորիա (Երևանի 

ֆիզիկայի ինստիտուտ)» 

հիմնադրամ 

 

 

17-20 հունիս 

7.  

«Հայ միջնադարյան փիլիսոփայական 

միտքը» միջազգային գիտաժողով ՝ 

նվիրված Սեն Արևշատյանի 90-

ամյակին 

«Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի 

անվան հին ձեռագրերի 

գիտահետազոտական 

ինստիտուտ» հիմնադրամ 

 

18-19 հունիս 

8.  Գերարագ փնջեր և կիրառություններ 

«Քենդլ» սինքրոտրոնային 

հետազոտությունների 

ինստիտուտ» հիմնադրամ   

 

2-5 հուլիս 

9.  

«Օպտիկան և նրա 

կիրառությունները» 7-րդ միջազգային 

սիմպոզիում  

Հայ-ռուսական (սլավոնական) 

համալսարան ԲՄԿ ՊՈՒՀ 

 

2-6 հուլիս 

10.  
Հայագիտական միջազգային 

գիտաժողով 

«Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի 

անվան հին ձեռագրերի 

գիտահետազոտական 

ինստիտուտ» հիմնադրամ 

 

3-4 հուլիս 

11.  

 
Կոմիտաս-150 

ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ 

 

սեպտեմբեր 

12.  
Քիմիա և քիմիական 

տեխնոլոգիաներ 

ՀՀ ԳԱԱ «Ընդհանուր և 

անօրգանական քիմիայի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

 

սեպտեմբեր 



13.  

«Ստոխաստիկ և անալիտիկ 

մեթոդներ մաթեմատիկական 

ֆիզիկայում» XI միջազգային 

գիտաժողով  

ՀՀ ԳԱԱ «Մաթեմատիկայի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

 

2-9 սեպտեմբեր 

14.  

«Ակտիվ գալակտիկաներ և 

քվազարներ» Մարատ Առաքելյանի 

ծննդյան 90-ամյակին նվիրված 

գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ «Վ. Համբարձումյանի 

անվան Բյուրականի 

աստղադիտարան» ՊՈԱԿ  

 

9-13 սեպտեմբեր 

15.  
Սուպերսիմետրիաներ և քվանտային 

սիմետրիաներ 

«Ա.Ալիխանյանի անվան 

ազգային գիտական 

լաբորատորիա (Երևանի 

ֆիզիկայի ինստիտուտ)» 

հիմնադրամ 

 

 

15-22 սեպտեմբեր 

16.  
Կոմպյուտերային գիտություն և 

ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և 

ավտոմատացման պրոբլեմների 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ  

 

23-27 սեպտեմբեր 

17.  

Կոմպակտ աստղերի և 

ռելատիվիստական գրավիտացիայի 

արդի ֆիզիկա 

«Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամ 

 

25-30 սեպտեմբեր 

18.  
Արյունաբանության արդի վիճակը և 

զարգացման հեռանկարները 

ՀՀ ԱՆ «Ռ. Յոլյանի անվան 

արյունաբանական կենտրոն» 

ՓԲԸ 

սեպտեմբեր-

հոկտեմբեր 

19.  

Վարչական շրջանի շրջակա 

միջավայրի թափոնների գնահատում, 

վնասազերծում և վերամշակում 

«Հայաստանի ազգային 

պոլիտեխնիկական 

համալսարան» հիմնադրամ 

 

հոկտեմբեր 

20.  

Անձի զարգացման հիմնախնդիրները 

գլոբալացվող աշխարհում՝ 

հոգեբանամանկավարժական 

ասպեկտները 

Հայ-ռուսական (սլավոնական) 

համալսարան ԲՄԿ ՊՈՒՀ 

 

հոկտեմբեր 

21.  

Էլեկտրոնների, պոզիտրոնների, 

նեյտրոնների և ռենտգենյան 

ճառագայթների ցրումը արտաքին 

ազդակների առկայությամբ 

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի 

կիրառական պրոբլեմների 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

 

7-12 հոկտեմբեր 

22.  
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների 

գիտական XIV նստաշրջան  

ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ 

10-11 հոկտեմբեր 

23.  

«Տեսական և կիրառական 

հոգեբանության արդի 

հիմնախնդիրները» VII միջազգային 

գիտաժողով  

«Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամ 

 

11-13 հոկտեմբեր 

24.  

Էոլյան նստվածքները որպես անցյալի 

շրջակա միջավայրի փոփոխության 

արխիվ 

ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական 

գիտությունների ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ 

 

16-21 սեպտեմբեր 

25.  

«Նարեկացիական ընթերցումներ». 

Նարեկացիագիտական 5-րդ 

ամենամյա միջազգային գիտաժողով 

«Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի 

անվան հին ձեռագրերի 

գիտահետազոտական 

ինստիտուտ» հիմնադրամ 

 

22-23 հոկտեմբեր  

 
 


