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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
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գործարարության և վարչարարության ամբիոնի դասախոս, 
տնտեսագիտության թեկնածու, sahakyanani@mail.ru  

ՄՀԵՐ ՖՐԱՆԳՈՒԼՅԱՆ 
Եվրոպական համալսարան, գիտական աստիճանի հայցորդ, ՀՀ պետական 
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ԱՐՓԻՆԵ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ 
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մասնաճյուղ, տնօրեն, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 
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ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության և կառավարման 
ֆակուլտետ, պրոֆեսոր, տնտեսագիտության դոկտոր, tatoulm@gmail.com 

ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ  
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, մակրոէկոնոմիկայի 
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Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, 
տնտեսագիտության թեկնածու lusinemkhitaryanemail@gmail.com   

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան, որակի ապահովման կենտրոնի 
ղեկավար, կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ, 
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ԱՐՓԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ  
Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան, կառավարման մագիստրոս, ՀՀ 
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, նախարարի 
տեղակալի օգնական, arpine.gevorgyan1@gmail.com 
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Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության և կառավարման 
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ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, նորարարության տնտեսագիտության 
ամբիոնի վարիչ, Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման 
ակադեմիա, դասախոս, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր, 
ashotmarkos@rambler.ru 

ԶԱՎԵՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, ասպիրանտ, ՀՀ 
տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, 
ավագ մասնագետ, zavenmkrtchyan5@gmail.com 
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հայցորդ, ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքապետարան, աշխատակազմի 
իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետ, 
vahe.bagdasaryan.92@mail.ru 

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

ՄԱՄԻԿՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, 
քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի 
դասախոս, քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
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