
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ)  մրցույթի 
արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկ

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե, 2011

Ղեկավար Գիտական թեմայի վերնագիր  Կազմակերպություն

1 Բնական գիտություններ
Ազնաուրյան Իննա Գևորգի Սպինը ՔԷԴ-ում և նրա հետ կապված հադրոնային ֆենոմենոլոգիան1. ՀՀ ԷՆ «Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային 

գիտական լաբորատորիա» ՊՈԱԿ

Ալլահվերդյան (Ալավերդյան) Ռոման 
Բախշիի

Նանոմասնիկներով հարստացված հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկական 
հատկությունների փորձարարական ուսումնասիրումը

2. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Ախպերջանյան Աշոտ Գևորգի Աստղաֆիզիկական աղբյուրների ուսումնասիրությունը բարձր էներգիաների ստերեոսկոպիկ համակարգի 
(HESS) օգնությամբ

3. ՀՀ ԷՆ «Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային 
գիտական լաբորատորիա» ՊՈԱԿ

Այվազյան Նաիրա Մարտինի Դեզինտեգրիններ և ռաֆտ` երկշերտի վիճակի դերը թաղանթի հետ պեպտիդների կապման մեխանիզմում4. ՀՀ ԳԱԱ «Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Անտոնյան Ալվարդ Ադիբեկի Քաղցկեղի դեմ Հայկական բարձրավանդակի բույսերի կիրառման հեռանկարները. հետազոտություններ 
բջջային կուլտուրաներում

5. ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Ասատրյան Հրաչյա Մանվելի B մեզոնի հազվագյուտ տրոհումները և օսցիլյացիաները6. ՀՀ ԷՆ «Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային 
գիտական լաբորատորիա» ՊՈԱԿ

Ասլանյան Լևոն Հակոբի Կոմբինատոր օպտիմիզացիայի նոր, բարդ և չլուծված խնդիրների ալգորիթմական մոտարկման 
ուսումնասիրում

7. ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման 
պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Ավետիսյան Համլետ Կարոյի Գերբարձր էներգիաների էլեկտրամագնիսական որոշ պրոցեսների ուսումնասիրությունը գերկարճ 
տարածաժամանակային մասշտաբներում և աստղաֆիզիկական մոդելներում

8. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Բաղրամյան Վոլոդյա Վազգենի Ցիրկոնի խմբի կերամիկական պիգմենտների ստացման նոր տեխնոլոգիա9. ՀՀ ԷՆ «Քար և սիլիկատներ» գիտաարտադրական 
ինստիտուտ ՓԲԸ

Բաջինյան Սերգեյ Աշոտի Արյան հակաօքսիդանտային, իմունային և իոնային կարգավիճակի գնահատումը` բջջային հեռախոսներից 
արձակվող ճառագայթումների ազդեցության տակ

10. ՀՀ ԱՆ «Ճառագայթային բժշկության և 
այրվածքների գիտական կենտրոն» ՓԲԸ

Բոյաջյան Աննա Սուրենի Կոմպլեքսին-2-ը և անեքսին-a5-ը՝ որպես կոգնիտիվ ֆունկցիայի խանգարման պոտենցիալ 
կենսամարկերներ հոգեկան հիվանդությունների ժամանակ. գենային պոլիմորֆիզմները, էքսպրեսիայի 
մակարդակները

11. ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Բոյնագրյան Վլադիմիր Ռուբենի Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային մարզերի գետահովիտներում ջրհեղեղների 
վտանգավորության և ռիսկի զոնաների որոշումն ու քարտեզագրումը (Շիրակ, Լոռի, Արագածոտն, 
Գեղարքունիք, Տավուշ)

12. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Գասպարյան Գենադի Հայկի Այլընտրանքային in vitro թունաբանության զարգացումը Հայաստանում նյութերի անվտանգության 
գնահատման և կենսաբանական ակտիվության թեստավորման համար

13. ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Գևորգյան Գեղամ Գրիգորի Ըստ Ֆրանկլինի ընդհանուր համակարգի շարքերի զուգամիտության և միակության հարցեր14. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Գրիգորյան Կարեն Գագիկի Վոլաստոնիտի և մագնեզիումի օքսիդի խառնուրդի ստացումը դիատոմիտից և դոլոմիտից, ինչպես նաև 
կալցիում-մագնեզիում պարունակող սիլիկատների ստացումը սերպենտիններից

15. ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Մանվելյանի անվան ընդհանուր և 
անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Գրիգորյան Հովիկ Ալեքսանդրի Ուժեղ մագնիսական դաշտով կոմպակտ աստղերի սառեցման էվոլյուցիան ու կառուցվածքը16. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
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Ղեկավար Գիտական թեմայի վերնագիր  Կազմակերպություն

Գրիգորյան Սերգեյ Վաղարշակի Ուրանի թաքնված հիդրոջերմային հանքավայրերի լիթոերկրաքիմիական որոնումների մեթոդաբանական 
մշակումը

17. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Թավադյան Լևոն Աղասու Սելենի օրգանական օքսիդների հակաօքսիդիչ ազդեցության քիմիական մեխանիզմը18. ՀՀ ԳԱԱ «Ա. Նալբանդյանի անվան քիմիական 
ֆիզիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Թռչունյան Արմեն Համբարձումի Քեմոտրոֆ և ֆոտոտրոֆ բակտերիաներում ջրածին գազի արտադրության հիդրոգենազային 
մեխանիզմները, դրանց փոխազդեցությունները և կարգավորման ուղիները

19. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Իվանյան Միքայել Իվանի Երկփնջային արագացումը կլոր մետաղապատված կերամիկ ալիքատարում20. ՀՀ ԿԳՆ ԵՊՀ Սինքրոտրոնային ճառագայթման 
օգտագործմամբ գիտական հետազոտությունների 
կենտրոն (CANDLE) ՊՈԱԿ

Խաչատրյան Համբարձում Գուրգենի Սիլիկահողի հիման վրա մոլեկուլորեն դրոշմված պոլիմերային համակարգեր որոշ ալկալոիդների 
ընտրողական պինդ ֆազային լուծահանման համար

21. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Խառատյան Սուրեն Լևոնի Դժվարահալ մետաղների (W, Mo) նանոփոշիների ստացում` աղերի մետաղաթերմ վերականգնմամբ22. ՀՀ ԳԱԱ «Ա. Նալբանդյանի անվան քիմիական 
ֆիզիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Կարապետյան Աննա Ֆելիքսի Առնետների մի քանի ներքին օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների 
ուսումնասիրությունը միկոտոքսինների ազդեցության պայմաններում

23. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Կծոյան Ժաննա Արծրունու Աղիքային հոմեոստազի դերը Salmonella ինֆեկցիայի և մանրէակրման կանխորոշման խնդրում24. ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Կուրտիկյան Տիգրան Ստեփանի Օքսի-գլոբինների ակտիվ կենտրոնը մոդելավորող մետաղապորֆիրինային կոմպլեքսների հետ ազոտի 
մոնօքսիդի փոխազդեցության ցածրջերմաստիճանային սպեկտրալ հետազոտությունը

25. ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի 
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հակոբյան Հակոբ Ավագի Բազմաչափ միջարկում26. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Համբարձումյան Ռուբեն Վիկտորի Տոմոգրաֆիական խնդիրներ ստոխաստիկ երկրաչափությունում և ուռուցիկության տեսության մեջ27. ՀՀ ԳԱԱ «Մաթեմատիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Հայրապետյան Մեխակ Վազգենի Մրրկային կառուցվածքները կոմպակտ երկնային օբյեկտներում28. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Հարությունյան Մարիամ Եվգենիի Նույնականացման և իսկության հավաստման ինֆորմացիոն-տեսական վերլուծություն կենսաչափական 
կիրառությունների համար

29. ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման 
պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Հարությունյան Ռոմիկ Սուրենի Բնական կլանիչների ֆիզիկաքիմիական մոդիֆիկացումը նպատակային կիրառման համար30. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Հարությունյան Ռուբեն Միքայելի Սեռական և սոմատիկ բջիջներում քրոմոսոմների տեղակայում ինտերֆազային մոլեկուլային 
բջջագենետիկայի մոտեցումներով

31. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Ղալաչյան Լաուրա Մեսրոպի Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի տեխնածին գոտիների ջուր-հող-բույս էկոհամակարգերի 
ռադիոմոնիտորինգային ուսումնասիրություններ և պաշտպանական միջոցառումների մշակում

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

Մայրապետյան Ստեփան Խաչատուրի Colchicum-ի արտադրության արդյունավետությունը և կոլխիցինի կենսասինթեզի ուղղորդումն անհող 
մշակույթի պայմաններում

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

Մանուկյան Լևոն Անդրանիկի Հայաստանի լեռնային բացահանքերի կիրճերում կազմավորվող մակաբացման ապարների բազմաստիճան 
լցակույտերի լարվածային վիճակի հետազոտում

34. ՀՀ ԷՆ «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ

Մանվելյան Ռուբեն Պետրոսի Բարձր սպիներով դաշտերի փոխազդող տեսություն և AdS/CFT35. ՀՀ ԷՆ «Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային 
գիտական լաբորատորիա» ՊՈԱԿ

Մատնիշյան Հակոբ Ահարոնի Оրգանական կիսահաղորդիչներ. պոլիանիլինի սինթեզի ընթացքում կառուցվածքային 
անհամասեռութուններ (դեֆեկտներ) առաջացնող ռեակցիաների ուսումնասիրությունը

36. ՀՀ ԷՆ «Երևանի օպտիկաֆիզիկական չափումների 
գիտահետազոտական ինստիտուտ»  ՓԲԸ

Մարտիրոսով Ռոմեն Մուշեղի Առաջնային տիեզերական ճառագայթների էներգետիկ սպեկտրի նուրբ կառուցվածքի 
ուսումնասիրությունը ԳԱՄՄԱ գիտափորձի շրջանակներում

37. ՀՀ ԷՆ «Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային 
գիտական լաբորատորիա» ՊՈԱԿ
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Ղեկավար Գիտական թեմայի վերնագիր  Կազմակերպություն

Մուրադյան Ատոմ Ժորայի Երկփունջ լուսա-իմպուլսային ատոմական ինտերֆերոմետրիա38. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Նաղաշյան Հովհաննես Զավենի Էկոլոգիական կատակլիզմների ազդեցությունը հողի ֆաունայի կենսաբազմազանության վրա39. ՀՀ ԳՆ «Հ.Պետրոսյանի անվան հողագիտության, 
ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ

Նանագյուլյան Սիրանուշ Գերասիմի Մարդածին գործոնից վտանգված կիսաանապատային էկոհամակարգերում կենդանիների, բույսերի, 
սնկերի ուսումնասիրությունը և պահպանությունը Հայաստանում

40. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Ներսեսյան Անրի Բարսեղի Կտոր առ կտոր ողորկ ֆունկցիայի վերականգնումը ռացիոնալ մոտարկման և ինտերպոլյացիայի միջոցով41. ՀՀ ԳԱԱ «Մաթեմատիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Ներսիսյան Հրաչյա Բաղդասարի Պլազմային ամպերի տարածման դինամիկայի հետազոտումը մագնիսաակտիվ ֆոնային պլազմայում42. ՀՀ ԳԱԱ «Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Շահվերդյան Աշոտ Յուրիի Դինամիկ համակարգերի տեսության որոշ խնդիրներ43. ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական 
ճարտարագիտական համալսարան

Շուքուրյան Սամվել Կիմի Անալիզի, սինթեզի և օպտիմիզացիայի խնդիրներ զուգահեռ հաշվարկների մոդելներում44. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Չալտիկյան Վիգեն Հովհաննեսի Միջավայրի հատկությունների և տրոհման պրոցեսների ազդեցությունը կոհերենտ երևույթների վրա 
քվանտային համակարգերում լազերային ճառագայթման դաշտում

45. ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Չիլինգարյան Աշոտ Աղասու Մթնոլորտում ընթացող էներգետիկական երևույթների ուսումնասիրությունը46. ՀՀ ԷՆ «Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային 
գիտական լաբորատորիա» ՊՈԱԿ

Պետրոսյան Աշոտ Գարեգինի Լյուտեցիում ալյումինիումային նռնաքարի սցինտիլյացիոն բյուրեղների հետազոտում և մշակում47. ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Սաղաթելյան Արմեն Կառլենի Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդում տարրերի երկրաքիմիական հոսքի հետազոտում48. ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգոնոոսֆերային 
հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

Սարգսյան Էլմիրա Դանիելի Ներմուծման, բուսահումքի արտադրության կենսատեխնոլոգիայի մշակման նպատակով ուրցի աճի 
կարգավորումը in vitro և հիդրոպոնիկ համակցված մեթոդով

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

Սեդրակյան Արա Գրիգորի Ինտեգրվող կառուցվածքներ երկչափ և քառաչափ դաշտի քվանտային տեսություններում. Չալկեր-
Գոդինգտոնի ցանցային մոդելներ

50. ՀՀ ԷՆ «Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային 
գիտական լաբորատորիա» ՊՈԱԿ

Ցականով Վասիլի Մկրտիչի Լազերով ճառագայթվող բարձր հաճախականային թնդանոթով գերկարճ էլեկտրոնային թանձրուկների 
գեներացիան և կոհերենտ ճառագայթման նոր աղբյուրները

51. ՀՀ ԿԳՆ ԵՊՀ Սինքրոտրոնային ճառագայթման 
օգտագործմամբ գիտական հետազոտությունների 
կենտրոն (CANDLE) ՊՈԱԿ

Օհանյան Վիկտոր Կարոյի Պատկերների ճանաչումը լայնակի հատույթներով52. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

2 Ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիա
Աղալովյան Լենսեր Աբգարի Առաձգականության տեսության նոր դասի եռաչափ եզրային խնդիրների լուծումներ միաշերտ և 

բազմաշերտ օրթոտրոպ սալերի և թաղանթների համար
1. ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Գասպարյան Օլեգ Նիկոլայի Բազմաչափ ադապտիվ կառավարման համակարգերի վերլուծման և նախագծման հաճախականային 
մեթոդների և կիրառական փաթեթի մշակումը

2. ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական 
ճարտարագիտական համալսարան

Գրիգորյան Էդվարդ Խոսրովի Առաձգականության տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրներ: Ալիքների դիֆրակցիան և 
ճառագայթումը առաձգական և էլեկտրաառաձգական միջավայրերում

3. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Դադայան Տիգրան Լեոնիդի Շենքերի և կառույցների հաշվարկային եղանակի մշակում` հաշվի առնելով նրանց իրական 
դեֆորմատիվությունը

4. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի ճարտարապետության և 
շինարարության պետական համալսարան
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Ղեկավար Գիտական թեմայի վերնագիր  Կազմակերպություն

Թոքմաջյան Հովհաննես Վաչեի Ծակոտկեն գետնահողերում հեղուկի ստացիոնար ֆիլտրացիայի բնութագրիչների որոշման վերլուծական 
մեթոդի մշակումը

5. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի ճարտարապետության և 
շինարարության պետական համալսարան

Հակոբյան Վահրամ Նասլետնիկի Լարումների կենտրոնացուցիչներ պարունակող մարմինների լարվածադեֆորմացիոն վիճակի 
ուսումնասիրությունը անալիտիկ, թվային-անալիտիկ և կիսաանալիտիկ եղանակով

6. ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Համբարձումյան Արթուր Ալբերտի D- և L-ամինաացիլազների մակածվող սինթեզ կոդավորող ռեկոմբինանտ պլազմիդներով շտամների 
ստացում և համապատասխան ֆերմենտների բնութագրում

7. ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» 
գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Ղազարյան Արթուր Նիկոլայի Ալմաստափոշիների վրա մետաղական նանոփոշիների նստեցման տեխնոլոգիայի մշակումը և դրանցից 
բարձր արտադրողականության քարամշակման գործիքների պատրաստումը

8. ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական 
ճարտարագիտական համալսարան

Ղազարյան Կարեն Բագրատի Ծռման և սահքի ալիքները մագնիսա-էլեկտրա-առաձգական «ֆոնոն» կառուցվածքներում9. ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Մարուխյան Ոստանիկ Զավենի Նոր կառուցվածքի հողմատուրբինի հանգույցների մշակում և հետազոտում, փորձնական 
հողմաէլեկտրական տեղակայման նախագծի մշակում

10. ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական 
ճարտարագիտական համալսարան

Մխիթարյան Սուրեն Մանուկի Կտոր առ կտոր համասեռ առաձգական և առաձգամածուցիկ մարմինների լարվածադեֆորմացիոն 
վիճակների բնութագրիչների վերլուծություն

11. ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Սարգսյան Յուրի Լևոնի Վերակոնֆիգուրացվող ռոբոտների և ռեաբիլիտացիոն սարքերի մանիպուլյացիոն մեխանիզմների 
կառուցվածքային-պարամետրական սինթեզ և նոր սխեմաների մշակում

12. ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական 
ճարտարագիտական համալսարան

Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի Միկրոպոլյար, անիզոտրոպ, շերտավոր, կոմպոզիտ բարակ թաղանթների, սալերի և ձողերի անալիտիկ 
մեխանիկա. ամրություն, դինամիկա, ջերմաառաձգականություն

13. ՀՀ ԿԳՆ Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան 
պետական մանկավարժական ինստիտուտ

3 Բժշկական գիտություններ
Գալստյան Սամվել Գալուստի ՀՀ զինված ուժերի անձնակազմի թերապևտիկ պրոֆիլի հիվանդացության մակարդակի նվազեցման 

հիմնախնդիրը` որպես բանակի մարտունակության բարձրացման ռազմավարական գործոն
1. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական 

բժշկական համալսարան

Գյուլբուդաղյան Ռոմիկ Ռաֆիկի Երիտասարդ անձանց սիրտ-անոթային համակարգի կենսաբանական որոշ ռիթմերի մաթմոդելավորման 
քրոնոկենսաբանական տեսանկյունները բարձր լեռնային պայմանների պարագայում

2. ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ 
ՓԲԸ

Հովհաննեսյան Ռուբեն Անդրանիկի Արյան բջիջների ագրեգատային հատկությունների խանգարումների և ցիտոկինների համակարգի 
պատճառահետևանքային կապերը իշեմիկ ինսուլտի ժամանակ

3. ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ 
ՓԲԸ

Մարդիյան Մարինե Արարատի ՀՀ բժիշկների առողջական վիճակի կլինիկա-համաճարաբանական բնութագիրը և առողջության 
պահպանման ու ամրապնդման նպատակային ծրագրերի ներդրման գիտական հիմնավորումը

4. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական 
բժշկական համալսարան

Սարգսյան Թամարա Ֆադեյի Մտավոր հետամնացության ախտորոշման կատարելագործումը նորագույն մոլեկուլային գենետիկական և 
համակարգչային (SNV-molecular karyotyping and Cartagenia, Decipher software)  տեխնոլոգիաներով

5. Բժշկական գենետիկայի և առողջապահության 
առաջնային պահպանման կենտրոն ՍՊԸ

4 Գյուղատնտեսական գիտություններ
Թադևոսյան Լաուրա Միշայի Կաղամբազգի մշակաբույսերի բարձրորակ սերմերի ստացման համալիր միջոցառումների մշակում1. ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական 

մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Մարգարյան Ստյոպա Ենոքի Օրգանական թափոնների արդյունավետ օգտագործման կոմբինացված համակարգի մշակում և 
պարամետրերի հիմնավորում

2. ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան

Մարկոսյան Ալբերտ Օվկիանոսի Գլոբալ կլիմայափոխության ազդեցությունը լանջային ագրոցենոզների անապատացման գործընթացների 
վրա և դրա դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցառումների մշակումը

3. ՀՀ ԳՆ «Հ.Պետրոսյանի անվան հողագիտության, 
ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ

Մարտիրոսյան Գայանե Սերյոժայի Մորմազգի մշակաբույսերի համաշխարհային գենոֆոնդի հավաքածուների ուսումնասիրում4. ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական 
մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ
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Ղեկավար Գիտական թեմայի վերնագիր  Կազմակերպություն

Մկրտչյան Սերգեյ Միքայելի Արարատյան հարթավայրի գրունտային ջրերի ռացիոնալ օգտագործման չափաբաժինները և երկրորդային 
աղակալումը բացառող աղաջրային հաշվեկշռի մաթեմատիկական մոդելը

5. «Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային 
հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ

Սամվելյան Գարուշ Ալեքսանդրի Հայաստանում աճող խաղողի սպիտակ սորտերի հետազոտումը, որպես հումք եվրոպական տիպի 
սպիտակ գինիների արտադրության համար

6. ՀՀ ԳՆ «Խաղողապտղագինեգործության 
գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Սարգսյան Խաչիկ Վազգենի Խոզերի աֆրիկական ժանտախտի համաճարակաբանական տենդենցի ուսումնասիրումը և պայքարի 
միջոցառումների մշակումը Հայաստանի Հանրապետությունում

7. ՀՀ ԳՆ «Անասնաբուծության և 
անասնաբուժության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Սարգսյան Մասիս Աղասարի Bacillus thuringiensis տեսակի միջատասպանների ազդեցությունը անտառային դարչնագույն հողատիպի 
միկրոֆլորայի, շնչառության և ֆերմենտային ակտիվության վրա

8. ՀՀ ԳՆ «Երկրագործության և բույսերի 
պաշտպանության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

5 Հասարակական գիտություններ
Ավանեսյան Հրանտ Միքայելի Անձի տարածաժամանակային ընկալման դրսևորման առանձնահատկությունները և դրա կարգավորումը 

անհատական ու սոցիալ-հոգեբանական մակարդակներում
1. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Բաղդասարյան Արսեն Գևորգի Հայագիտական առարկաներից աշակերտների գիտելիքների մակարդակի և դրա վրա ազդող գործոնների 
հետազոտումը

2. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 
«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Բերբերյան Ասյա Սուրենի Անձնային զարգացնող ուսուցման հումանիստական հայեցակարգի ներդրումը Հայաստանի բարձրագույն 
կրթության համակարգում

3. ՀՀ ԿԳՆ Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) 
պետական համալսարան

Գաբուզյան Արա Հարությունի Հանցավորության վիկտիմոլոգիական գործոնները Հայաստանի Հանրապետությունում4. ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» 
ՊՈԱԿ

Ենգիբարյան Վահե Գուրգենի Փորձագետի եզրակացությունը քրեական գործերով միջազգային իրավական օգնության շրջանակներում5. ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» 
ՊՈԱԿ

Մկրտչյան Մանուկ Աշոտի Թերհամալրված դպրոցներում ուսուցման կազմակերպման արդյունավետ տեխնոլոգիաների մշակում և 
փորձարկում

6. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 
«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ

6 Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ
Ասատրյան Գառնիկ Սերոբի Ադրբեջանի Հանրապետության տեղանունները1. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Բադալյան Ռուբեն Սերգեյի Խեցեգործության ծագումն ու զարգացումը Հայաստանում (նեոլիթ-վաղ բրոնզի դարաշրջաններ)2. ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Գասպարյան Դավիթ Վազգենի Եղիշե Չարենցի անտիպ ժառանգությունը: Բնագրեր, ուսումնասիրություն և ծանոթագրություններ3. ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ

Գասպարյան Սեդա Քերոբի Միջազգային ասպարեզում Հայոց ցեղասպանության արծարծումների տեքստաբանական քննություն4. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Զոհրաբյան Էդիկ Արտեմի Հայաստանի Հանրապետության ադրբեջանաբնակ ապստամբ շրջանների հնազանդեցումը 1919-1920թթ.5. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Թութունջյան դը Վարդավան 
Քրիստիան Անդրանիկի

«HIEROCHECK» - Հիերոգլիֆային նշանների ուսուցման և քննության էլեկտրոնային գործընթաց-ծրագիր 
(գործածելի նաև նշնագրային այլ լեզուների համար)

6. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Կարապետյան Մհեր Ստեփանի XIX դարի երկրորդ կեսի հայ ազգային-ազատագրական շարժման լուսաբանումը հայ պատմագրության մեջ7. ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական 
պետական մանկավարժական համալսարան

Հարությունյան Սարգիս 
Բարդուղիմեոսի

Ղարսի հայության բանահյուսական մշակույթը8. ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Հովհաննիսյան Պետրոս Հովհաննեսի Նիկողայոս Ադոնցի պատմագիտական ժառանգությունը (Բյուզանդագիտություն)9. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Ղարիբյան Ալիկ Ավետիքի Արցախյան գոյամարտը հայ և օտար աղբյուրներում10. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
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Ղեկավար Գիտական թեմայի վերնագիր  Կազմակերպություն

Մաթևոսյան Կարեն Արտուշի Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիայի հայկական գրչության կենտրոնները (10-15-րդ դդ.)11. ՀՀ ԿԳՆ «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի 
անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական 
ինստիտուտ ՊՈԱԿ

Մարգարյան Հայրապետ Գևորգի Հայ միջնադարյան մատենագրական մի շարք հուշարձանների թվանշայնացված-շտեմավորված բնագրերի 
կազմում

12. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Պետրոսյան Արմեն Եղիշեի Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն կրոնական համակարգերը և հոգևոր մշակույթը13. «Էթնոս» էթնո-մշակութային գիտական 
հետազոտությունների կենտրոն ՀԿ

Պետրոսյան Համլետ Լենսերի Խաչենագետի ներքնահովտի (Արցախի Տիգրանակերտ և շրջակայք) պատմամշակութային հետազոտություն14. ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան

Վարդանյան Ռուբեն Երեմի Սիլլոգե կիլիկյան հայկական դրամների (մաս III). Սիլլոգե բյուզանդական դրամների (մաս I). ՀՊԹ15. ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Վիրաբյան Ամատունի Սասունիկի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդագրական պատկերը 18-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև 19-րդ դարի 1-ին 
կեսը

16. ՀՀ ՏԿՆ «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ
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