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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՄԽԻԹԱՐ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, կառավարման ամբիոն, 
մագիստրանտ, mkhitargasparyan98@gmail.com 

ԱՇՈՏ ԶԱԼԻՆՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, կառավարման ամբիոն, 
դասախոս, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ashotzalinyan@yandex.ru 

ԱՐԱՔՍՅԱ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, կառավարման ամբիոն, ասպիրանտ, 
araksyabarseghyan1996@gmail.com 

ԷԴԻՏԱ ԳԶՈՅԱՆ 
Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, ավագ գիտաշխատող, ՀՀ 
ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ, պատմական 
գիտությունների թեկնածու, editagzoyan@gmail.com 

ԱՆՈՒՇ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, ավագ գիտաշխատող, ՀՀ 
ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ, anushsargsyan9@gmail.com 

ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, կենտրոնի ղեկավար, ՀՀ 
ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ, Երևանի Մ. Հերացու անվան 
պետական բժշկական համալսարան, բժշկական ֆիզիկայի ամբիոն, դասախոս, կենսաբանական 
գիտությունների թեկնածու, shushaniksargsyan8@gmail.com 

ՋՈՐՋ ԼԱԲԱԿԻ 
Լիբանանի պետական կառավարման դպրոց, պրոֆեսոր, georgelabaki@gmail.com 

ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ  
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի դոցենտ, 
տնտեսագիտության թեկնածու, avagyangayaneasue@yahoo.com 

ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ  
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի դոցենտ, 
տնտեսագիտության թեկնածու, knariktereza@gmail.com 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, ինովացիոն և ինստիտուցիոնալ 
հետազոտությունների լաբորատորիայի գիտաշխատող, a.margaryan.15@mail.ru  

ԿԱՌԼԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչ, 
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, karlen.khachatryan@ysu.am 

ԱՐՍԵՆ ԵՂԻԿՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, դասախոս, «Գերմանա-
հայկական հիմնադրամ» ծրագրի կառավարման գրասենյակ, աուդիտի բաժնի պետ, 
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, arsen@gaf.am 
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ՀԵՆՐԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ, մագիստրանտ, Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկ, ֆինանսական հաշվառման բաժնի մասնագետ, 
henrik.manukyan.h@gmail.com 

ԱՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, գիտական աստիճանի հայցորդ, ՀՀ ՊԵԿ հարկային 
վարչարարության կազմակերպման, դիտարկման և հսկողության վարչության ընթացիկ հարկային 
եկամուտների հաշվառման բաժնի ավագ հարկային տեսուչ, Ani_Sargsyan@taxservice.am 

ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, պրոֆեսոր, 
cduarm@yahoo.com 

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան, որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, robert_khachatryan@yahoo.com 

ՎԱՀԵ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, կառավարման ամբիոն, 
ասպիրանտ, vahetumanyan@live.com 

ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ  
Հայ-ռուսական համալսարան, իրավունքի տեսության և սահմանադրական 
իրավունքի ամբիոն, ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,  
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, artur.ghambaryan@gmail.com 

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, քաղաքական 
կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր, mariam.margaryan@paara.am 

ՀԱՅԿ ՓԱՅՏՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, քաղաքական 
կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոն, ասպիրանտ, haykpaytyan1989@gmail.com 

ՄԱԳԴԱ ԱՐՍԵՆՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, քաղաքական կառավարման 
և հանրային քաղաքականության ամբիոն, դասախոս, քաղաքական գիտությունների թեկնածու, 
magdaarsenyan@yahoo.com 

ՆԱԻՐԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա, գիտակրթական 
միջազգային կենտրոն, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, nhakobyan@mail.ru 

ԲԵՆԻԿ ԵՐԻԲԵԿՅԱՆ 
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, հայցորդ, 
byeribekyan@bk.ru 
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