
ԽմբագրականԽմբագրականԽմբագրականԽմբագրական    խորհրդիխորհրդիխորհրդիխորհրդի    նախագահ՝նախագահ՝նախագահ՝նախագահ՝    

ՍահակյանՍահակյանՍահակյանՍահակյան    ՌուստամՌուստամՌուստամՌուստամ    ՌաֆիկիՌաֆիկիՌաֆիկիՌաֆիկի – տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,  
  Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ռեկտոր, 
 Ա.Մ. Պրոխորովի անվան ՌԴ ինժեներական ակադեմիայի ակադեմիկոս,  
 հեռ. 077994373, rsahakyan@yahoo.com 
    
ԽմբագրականԽմբագրականԽմբագրականԽմբագրական    խորհրդիխորհրդիխորհրդիխորհրդի    նախագահինախագահինախագահինախագահի    տեղակալ՝տեղակալ՝տեղակալ՝տեղակալ՝    

ՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյան    ՎարդուհիՎարդուհիՎարդուհիՎարդուհի    ՎարդգեսիՎարդգեսիՎարդգեսիՎարդգեսի – կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,  
  Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գիտական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, հեռ. 077023877, varduhi@inbox.ru 
    
ՊատասխանատուՊատասխանատուՊատասխանատուՊատասխանատու    քարտուղար՝քարտուղար՝քարտուղար՝քարտուղար՝    

ԹովմասյանԹովմասյանԹովմասյանԹովմասյան    ՄարտունՄարտունՄարտունՄարտուն    ՀակոբիՀակոբիՀակոբիՀակոբի – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարանի քիմիայի 
և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ, հեռ. 093629418, martuntovmasyan@mail.ru 

    
ԽմբագրականԽմբագրականԽմբագրականԽմբագրական    խորհրդիխորհրդիխորհրդիխորհրդի    անդամներանդամներանդամներանդամներ`̀̀̀    

ՕսիպյանՕսիպյանՕսիպյանՕսիպյան    ԼԼԼԼիաիաիաիա    ԼԼԼԼևոնիևոնիևոնիևոնի – կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ 
ակադեմիկոս, հեռ. 095 476916, losipyan@ysu.am 

ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    ԶարուհիԶարուհիԶարուհիԶարուհի    ՍամվելիՍամվելիՍամվելիՍամվելի – կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,  
    Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարանի քիմիայի և 

կենսաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, հեռ. 077540476, zaruhy.vartanyan@mail.ru 

ՀունանյանՀունանյանՀունանյանՀունանյան    ՍՍՍՍուրիկուրիկուրիկուրիկ    ԱԱԱԱլեքսանիլեքսանիլեքսանիլեքսանի    – գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի անտառագիտության և 
ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի դասախոս, naghov@rambler.ru 

ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ԼԼԼԼուսինեուսինեուսինեուսինե    ՌՌՌՌոմիկիոմիկիոմիկիոմիկի – քիմիական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի 
վարիչ, հեռ. 093519144, lusinehar@ysu.am 

ՂազարյանՂազարյանՂազարյանՂազարյան    ՀրաչիկՀրաչիկՀրաչիկՀրաչիկ    ԱրմենակիԱրմենակիԱրմենակիԱրմենակի – քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
 Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի քիմիայի և 

կենսաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, հեռ. 093774898, ghazaryan.hrachik@mail.ru 

ԴալլաքյանԴալլաքյանԴալլաքյանԴալլաքյան    ՌՌՌՌուբիկուբիկուբիկուբիկ    ՎՎՎՎանիկիանիկիանիկիանիկի – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 
մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, հեռ. 077544625, 
dallakyan57@mail.ru 

ՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյան    ՌՌՌՌաֆիկաֆիկաֆիկաֆիկ    ՍՍՍՍերգեյիերգեյիերգեյիերգեյի – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարանի  ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան, 
հեռ. 093229720, rhakob@ysu.am 

ԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյան    ԱրմենԱրմենԱրմենԱրմեն    ՄիշայիՄիշայիՄիշայիՄիշայի – մանկավարժական գիտությունների դոկտոր,  
    Ռուսաստանի բնագիտության ակադեմիայի պրոֆեսոր, Վանաձորի 

Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի քիմիայի և կենսաբանության 
ամբիոնի դոցենտ, Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների 
խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոցի տնօրեն, հեռ. 077208126, 

 evrika24@rambler.ru 
        



ՄամիկոնյանՄամիկոնյանՄամիկոնյանՄամիկոնյան    ՀՀՀՀայկանուշայկանուշայկանուշայկանուշ    ԱԱԱԱրտյուշիրտյուշիրտյուշիրտյուշի – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների  
  թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսա-

րանի մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս, հեռ. 093214349, 
hmamikonyan8@gmail.com 

    ՍաքանյանՍաքանյանՍաքանյանՍաքանյան    ՄՄՄՄելիսելիսելիսելիս    ԱԱԱԱրամայիսիրամայիսիրամայիսիրամայիսի    – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 
մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ, հեռ. 093808326, 
melis.sakanyan@mail.ru 

ՍայադյանՍայադյանՍայադյանՍայադյան    ՄՄՄՄինասինասինասինաս    ԿԿԿԿառլենիառլենիառլենիառլենի – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի մաթեմատիկայի 
և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ, հեռ. 091411831, sayadyan@email.com 

ՕհանյանՕհանյանՕհանյանՕհանյան ՀՀՀՀեղինեեղինեեղինեեղինե    ՀՀՀՀայկիայկիայկիայկի – տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի 
Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի մաթեմատիկայի և 
ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ, հեռ. 077408245, ohanyanhh1970@mail.ru 

ԿյուրեղյանԿյուրեղյանԿյուրեղյանԿյուրեղյան    ԱԱԱԱրմենուհիրմենուհիրմենուհիրմենուհի    ՍՍՍՍտեփանիտեփանիտեփանիտեփանի    – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 
մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ, հեռ. 093391375, 055990395, 
akyuregyan@mail.ru 

ՓարսադանյանՓարսադանյանՓարսադանյանՓարսադանյան    ՍմբատՍմբատՍմբատՍմբատ    ՄարտունիՄարտունիՄարտունիՄարտունի – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսա-
րանի քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ, հեռ. 094549051, 

     parsadanyansmbat@gmail.com 

ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ՌՌՌՌաֆայելաֆայելաֆայելաֆայել    ՀՀՀՀրայրիրայրիրայրիրայրի – աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 
էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի դոցենտ, հեռ. 098111009, 

r.harutyunyan80@inbox.ru 

 


