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Կ Ա Զ Մ 

  
«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 
  

Հիմնադրի անունից առաջադրված խորհրդի անդամներ 
  

    
Կարեն Թռչունյան - ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 

տեղակալ  
    
Աննա Մազմանյան - ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ 
    
Արամ Խաչատրյան - ՀՀ Լոռու մարզպետ 
    
Արմենակ 
Խաչատրյան 

- ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի սոցիալական հարցերի վարչության 
պետ 

    
Հակոբ   Քնաջյան  - ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 

իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ 
  

Լիազոր մարմնի կողմից առաջադրված խորհրդի անդամներ 
  

Բագրատ 
Ենգիբարյան 

- «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի տնօրեն 
(համաձայնությամբ) 

    
Արմեն    
Ծատուրյան   

 - «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների խորացված 
ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության տնօրեն (համաձայնությամբ) 

    
Ինգա 
Վարդանյան 

- «Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային 
կենտրոն» հիմնադրամի տնօրենի տեղակալ (համաձայնությամբ) 

    
Մարգարիտ 
Պետրոսյան 

-  Երևանի պետական համալսարանի կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և 
կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դասախոս, կենսաբ. գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ (համաձայնությամբ) 

    
Տիգրան 
Թադևոսյան  

- Լոռու տարածաշրջանային քոլեջի տնօրեն (համաձայնությամբ) 
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Պրոֆեսորադասախոսական կազմից ընտրված խորհրդի անդամներ 
  

Տարոն Դանիելյան - Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի հայոց 
լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ 

    
Վիկտորյա 
Հարությունյան 

- Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 
էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի վարիչ, դոցենտ 

    
Արմենուհի 
Կյուրեղյան 

- Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 
մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ 

    
Անուշ Գևորգյան - Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի քիմիայի 

և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ 
    
Վաղինակ 
Նազարյան 

- Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 
արվեստի և սպորտի ամբիոնի ասիստենտ 

    
  

Ուսանողության կողմից ընտրված խորհրդի անդամներ 
  

Նարեկ 
Հովհաննիսյան 

- Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 
ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանող 

    
Մարիամ 
Եղիազարյան 

 - Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 
անգլերեն լեզվի և գրականության ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանող 

    
Մարիամ 
Խանոյան 

 - Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 
դեղագործական քիմիայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող 

    
Սուսաննա 
Մարուքյան 

- Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 
ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային մարզումների 
ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող 

    
Էլեն Սիմոնյան - Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 

հոգեբանության ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանող 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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