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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

ՎԱՐԴԵՎԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր, Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, 
երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, մանկավարժական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, vardevan.grigoryan@parliament.am  

ԱՆԱՀԻՏ ՖԱՐՄԱՆՅԱՆ 
«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ, գիտական 
քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոնի տնօրեն, ֆիզմաթ 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, afarmanyan@yahoo.com  

ԳՈՒՐԳԵՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, sfwmrc@yahoo.com 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ  
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, մագիստրատուրայի բաժնի 
վարիչ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ, Khachik0810@rambler.ru 

ԱՎԵՏԻՔ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, ասպիրանտ, avikalexanyan@gmail.com 

ԼԻԱՆԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, տեխնիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, Satevika@mail.ru 

ԴԱՎԻԹ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, մագիստրանտ, Հայաստանի 
Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա, Էկոլոգանոոսֆերային 
հետազոտությունների կենտրոն, լաբորանտ-հետազոտող, Poghosyandav@mail.ru  

ԳԱՅԱՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, կառավարման ամբիոնի 
դասախոս, տնտեսագիտության թեկնածու, tovmasyangayane@yahoo.com 

ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի  
նորարարության տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 
դասախոս, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ashotmarkos@rambler.ru  

ԷԼՅԱՆՈՐԱ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի 
նորարարության տնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ, տնտեսագիտության թեկնածու, 
meleonora06@rambler.ru 

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան, որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, 
Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, robert_khachatryan@yahoo.com 

ՍԱՄՎԵԼ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան, Կրթության կառավարման և պլանավորման 
ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու, samvel.hovh@gmail.com    
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ԱՐՓԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ  
Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան, կառավարման մագիստրոս, 
arpine.gevorgyan1@gmail.com 

ՍՈՆԱ ՀԱՐՈՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, ասիստենտ, 
տնտեսագիտության թեկնածու, sona.haroyan@list.ru 

ՌԱՖԱՅԵԼ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, ուսանող, rafa.tgm@outlook.com 

ՄԱՆՅԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի 
դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու, manya.poghosyan@mail.ru 

ԳՈՀԱՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի  
ասիստենտ, harutyunyan.gohar.76@mail.ru 

ԼԱՐԻՍԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ  
Հայ-ռուսական համալսարան, տնտեսագիտությոն և ֆինանսների ամբիոնի ավագ դասախոս, 
տնտեսագիտության թեկնածու, larisa.avetisyan@rau.am 

ԳԵՈՐԳԻ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 
Հայ-ռուսական համալսարան, ուսանող, georgi.melkonyan@gmail.com 

ՎԻԼԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, կառավարման ամբիոնի 
վարիչ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, khachatryanvilen1981@yahoo.com 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, ֆինանսների ամբիոնի ասպիրանտ, 
«Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ, Միդլ Օֆիսեր, Lusine.hambardzumyan2018@gmail.com 

ՖԼՈՐԱ ՍՈՂՈՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտ, Ամերիաբանկ ՓԲԸ, Fsoghoyan@gmail.com 

ԱԻԴԱ ՕՐԴԻՆՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա, ասպիրանտ, 
Սոֆթքոնսթրաքթ ՍՊԸ, aidaordinyan@gmail.com 

ԱՐՄԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
Եվրոպական համալսարան, իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ, «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ, 
armangrgoryan1996@gmail.com 

ՎԱՀԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ  
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, հայցորդ, ՀՀ Շիրակի 
մարզի Գյումրու համայնքապետարան, աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի առաջատար 
մասնագետ, vahe.bagdasaryan.92@mail.ru 

ՀԱՍՄԻԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, հեռավար ուսուցման 
բաժնի ղեկավար, իրավագիտության ամբիոնի դասախոս, իրավաբանական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, hasmik.stepanyan@list.ru 
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ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, քաղաքական 
կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր, mariam.margaryan@paara.am 

ՌԱՖԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, քաղաքական 
կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի ասպիրանտ, ՀՀ պաշտպանության 
նախարարության պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան, տարածաշրջանային 
ռազմավարական վերլուծությունների կենտրոն, ավագ գիտնական-վերլուծաբան, 
ravetisyan94@gmail.com 

ՄԱՐԻՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ամբիոնի 
ասպիրանտ, mmargaryan@ysu.am 

ԿԱՏԵՐԻՆԱ ԱԼԹՈՒՆՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, հանրային կառավարման ամբիոնի ասիստենտ, քաղաքական 
գիտությունների թեկնածու, katya.altunyan@ysu.am, akatya1990@gmail.com 

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՊԱՊՈՅԱՆ  
Երևանի պետական համալսարան, Հայ-ռուսական համալսարան, հոգեբանական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, vpapoyan63@gmail.com 

ՏԻԳՐԱՆ ՏՈՆԻԿՅԱՆ  
Հայ-ռուսական համալսարան, Երևանի պետական համալսարան, ուսանող, 
tigrantonikyan7@gmail.com 

ԱՍՏՂԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի տպագիր և հեռարձակվող 
լրատվամիջոցների ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, հայկական Փի 
Ար ասոցիացիայի նախագահ, astghikavetisyan@ysu.am 

ԷԼԻՆԱ ԱՍՐԻՅԱՆ  
Երևանի պետական համալսարան, հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների 
գծով պրոռեկտոր, ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հոգեբանական գիտությունների 
թեկնածու, elina.asriyan@ysu.am 

ԴԱՎԻԹ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հոգեբանական 
գիտությունների թեկնածու, davidhaiarm@ysu.am 
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