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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

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

ԱՄԱԼՅԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, դասախոս, տնտեսագիտության թեկնածու, 
դոցենտ, amaliamanukyan8@gmail.com 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ, բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ուսանող, 
harutyun.grigoryan99@gmail.com 

ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագիտության դոկտոր, 
դոցենտ, tharutyunyan@yahoo.com 

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԴՈՆԱՐԱ ՀՈՎԻԿԻ 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Մ․ Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, 
գիտական աստիճանի հայցորդ, Donnie.greg@mail.ru 

ԱՆՆԱ ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, գիտական աստիճանի հայցորդ, 
annaarustamyantfa@gmail.com 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ  
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, մագիստրատուրայի բաժնի 
վարիչ, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, հողաշինարարության և հողային կադաստրի 
ամբիոն, դասախոս, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Khachik0810@rambler.ru 

ՀԱՅԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ, 
մագիստրանտ, ha.ma.97@mail.ru 

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

ԹԱԳՈՒՀԻ ՉԱՓԱՆՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, ասպիրանտ, ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն, Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչության ստուգումների համակարգման, 
տեղեկատվական բազաների կառավարման և վերլուծության բաժնի մասնագետ, 
taguhichapanyan@gmail.com 

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

ԴԱՎԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, դասախոս, տնտեսագիտության թեկնածու  info@economics.sci.am 
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ԿԱՐԵՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ  
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Մ․ Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, 
գիտական աստիճանի հայցորդ, ceo@evocabank.am 

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, 
տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 
harutyunyan@economics.sci.am  

ՄԱՐԻԱՄ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ,  
1-ին աստիճանի տնտեսագետ, ասպիրանտ, mpoghosyan13@yahoo.com 

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

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

ՆԱՐԵԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Ֆինանսների ամբիոն, ասպիրանտ  
karapetyan.narek.9618@gmail.com 

ԿԱՐԵՆ ՍԱՐՈՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, ասպիրանտ, 
Karen_Saroyan@taxservice.am 

ԱՐՄԻՆԵ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
Հայ- Ռուսական համալսարան, տնտեսագիտության թեկնածու , դոցենտ, aghajanyanarmine88@gmail.com  

ՀԱԿՈԲ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
Հայ-ռուսական համալսարան, ուսանող, manukyanhakobfizmat@gmail.com 

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

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

ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան, Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոն, 
հայցորդ, sveta.karapetyan@yahoo.com 

ԱՐՓԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, ասպիրանտ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 
աշխատակազմ, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության 
ներկայացուցչի գրասենյակ, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների և որոշումների 
կատարման վարչության գլխավոր մասնագետ, arpinearakelyan.h@gmail.com 

ԱՐՄԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
Եվրոպական համալսարան, իրավագիտության ամբիոն, ասպիրանտ, armangrgoryan1996@gmail.com 

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

ԼՈՒՍԻՆԵ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ  
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, ասիստենտ,  «Լույս» հիմնադրամ, 
nikoghosyan@yahoo.com 
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ՆՎԱՐԴ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների 
ամբիոնի դոցենտ, nvard.melkonyan@ysu.am 

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

ՀԱՅԿ ԱՎԱԳԻՄՅԱՆ 
Վանաձորի պետական համալսարան, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն, դոցենտ, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, avagym@mail.ru 

ԶԱՐՈՒՀԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Վանաձորի պետական համալսարան, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն, ասիստենտ, 
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, grigzara@yahoo.com, 

ՄԱԴԼԵՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, գիտական աստիճանի հայցորդ, Վանաձորի պետական 
համալսարան, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն, դասախոս, madmikayelyan@yandex.ru, 

ԱՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա, Փորձաքննությունների ազգային 
բյուրո» ՊՈԱԿ, հոգեբանական փորձաքննությունների բաժնի պետ․ ani.robertovna@gmail.com 

ԱՆԻ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, ասպիրանտ, ghukasyanannie@gmail.com  

ՍԱԹԵՆԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, գիտական աստիճանի հայցորդ, Sat-7@mail.ru 

ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ  
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարաման ակադեմիա, կառավարման հոգեբանության 
ամբիոնի ասպիրանտ, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան, ռամավարական 
առաջնորդության և կառավարման հետազոտությունների կենտրոնի գիտնական-վերլուծաբան, 
baghdasaryan.svetlana@mail.ru 

ԱՐՄԱՆ ԱՎԵՏՅԱՆ 
Հայ- ռուսական համալսարան, գիտական աստիճանի հայցորդ, դասախոս, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական 
ազգային հետազոտական համալսարան, ռամավարական առաջնորդության և կառավարման 
հետազոտությունների կենտրոնի գիտնական-վերլուծաբան, arman.avetyan@rau.am 

ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, կառավարման հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, rvaghuzumtsyan@list.ru 

ԼԱՈՒՐԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, petrosyanlaura@gmail.com 

ՍՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, sona.poghosyan@paara.am 

ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, «Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» գ/հ 
լաբորատորիայի գիտաշխատող, ani.khachatryan@paara.am 
 

  

mailto:elina.asriyan@ysu.am
mailto:avagym@mail.ru
mailto:grigzara@yahoo.com
mailto:madmikayelyan@yandex.ru
mailto:ani.robertovna@gmail.com
mailto:ghukasyanannie@gmail.com
mailto:baghdasaryan.svetlana@mail.ru
mailto:rvaghuzumtsyan@list.ru
mailto:petrosyanlaura@gmail.com
mailto:sona.poghosyan@paara.am

