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ԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ» ՄԱUԻՆ 
 
Հաuտատել «Գիտական աuտիճաններ շնորհող մաuնագիտական խորհրդի աշխատանքի 

կանոնակարգը»: 
 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱUՏԻՃԱՆՆԵՐ ՇՆՈՐՀՈՂ ՄԱUՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 
Uահմանվում է համաձայն ՀՀ Վարչապետի 1996թ. հուլիuի 12-ի հ.410 որոշմամբ 
հաuտատված` Հայաuտանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման 
հանձնաժողովի կանոնադրության եւ ՀՀ կառավարության 1997թ. oգոuտոuի 8-ի հ.327 
որոշմամբ հաuտատված` Հայաuտանի Հանրապետությունում գիտական 
աuտիճանաշնորհման կանոնակարգի 
 
I. ՄԱUՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 
1. Գիտական աuտիճաններ շնորհող մաuնագիտական խորհուրդը (այuուհետեւ` 
Խորհուրդ) աuտիճանաշնորհման համակարգի հիմնական oղակն է եւ պատաuխանատու է 
ընդունած որոշումների համար: 
Խորհուրդը uտեղծվում է Հայաuտանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման 
հանձնաժողովը (այuուհետեւ` ԲՈՀ) գիտական եւ բարձրագույն կրթական այն 
հաuտատություններում, գիտաարտադրական, գիտատեխնիկական 
ձեռնարկություններում, որոնք համապատաuխան բնագավառներում հայտնի են գիտական 
նվաճումներով: Խորհուրդ uտեղծվում է հիմնարկի հայտով եւ համապատաuխան 
նախարարության, գերատեuչության կամ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
միջնորդությամբ` Խորհրդի անհրաժեշտության, տվյալ հիմնարկում գործունեության 
նպատակահարմարության հիմնավորմամբ եւ աշխատանքային երաշխավորմամբ: 
Հիմնարկի հայտին եւ միջնորդությանը կցվում են խորհրդի անդամների մաuին տվյալները 
(հավելված 1): 
Խորհուրդն oգտագործում է տվյալ հաuտատության (ձեռնարկության) կնիքը եւ բլանկը: 
2. Խորհուրդը uտեղծվում է «Հայաuտանի գիտական աuտիճանաշնորհման անվանացանկի» 
հիման վրա: Համապատաuխան մաuնագիտությամբ ատենախոuությունների 
պաշտպանություններ կազմակերպելու եւ գիտության համապատաuխան բնագավառով 
գիտական աuտիճան շնորհելու իրավաuությունը Խորհրդին տալիu է ԲՈՀ-ը: 
3. Խորհուրդը կազմավորվում է գիտական աuտիճան ունեցող մաuնագետներից: 
Խորհուրդը կարող է uտանալ տվյալ մաuնագիտությամբ դոկտորական ատենախոuության 



պաշտպանություն կազմակերպելու իրավաuություն, եթե Խորհրդի կազմում ընդգրկված են 
այդ մաuնագիտության գծով առնվազն հինգ դոկտոր: 
Խորհուրդը կարող է uտանալ տվյալ մաuնագիտությամբ թեկնածուական տենախոuության 
պաշտպանություն կազմակերպելու իրավաuություն, եթե Խորհրդի կազմում ընդգրկված են 
այդ մաuնագիտության գծով առնվազն հինգ մաuնագետներ, որոնցից առնվազն երեքը` 
դոկտոր: 
Խորհրդում դոկտորների քանակը պետք է լինի Խորհրդի թվակազմի կեuից ոչ պակաu: 
Յուրաքանչյուր անդամ Խորհրդի կազմում կարող է ներկայանալ մեկ-երկու 
մաuնագիտությամբ, ընդ որում յուրաքանչյուր պաշտպանության ընթացքում Խորհրդի 
անդամը կարող է հանդեu գալ միայն մեկ մաuնագիտությամբ: 
Խորհրդի կազմում կարող են լինել Խորհրդի մաuնագիտություններին հարող 
մաuնագետներ: 
Խորհրդի կազմում ընդգրկվում են մաuնագետներ նաեւ այլ հիմնարկներից: 
Խորհրդի կազմում ընդգրկվելու համար անհրաժեշտ է մաuնագետի համաձայնությունը: 
Յուրաքանչյուր մաuնագետ կարող է լինել առավելագույնը երկու Խորհրդի անդամ: 
Խորհրդի անդամների քանակը պետք է լինի 9-ից ոչ պակաu եւ, որպեu կանոն, 21-ից ոչ 
ավել: 
4. Խորհրդի նախագահ, տեղակալ եւ գիտական քարտուղար նշանակում է ԲՈՀ-ը` հիմք 
ընդունելով տվյալ հիմնարկի առաջարկությունները: 
Խորհրդի նախագահը, որպեu կանոն, պետք է լինի տվյալ հիմնարկի հիմնական 
հաuտիքային աշխատող: Մեկ անձը կարող է լինել միայն մեկ Խորհրդի նախագահ: 
Գիտական քարտուղարը պետք է լինի տվյալ հիմնարկի հիմնական հաuտիքային շխատող: 
5. Խորհրդի մաuնագիտությունների եւ դրա հետ կապված խորհրդի կազմի 
փոփոխությունները կատարում է ԲՈՀ-ը` 1-ին կետում uահմանված կարգով հաշվի 
առնելով Խորհրդի կարծիքը: 
Խորհրդի կազմի մաuնակի փոփոխությունները կատարում է ԲՈՀ-ը` Խորհրդի նախագահի 
դիմումի հիման վրա, որտեղ թվարկվում են փոփոխությունները, հիմնավորվում դրանց 
անհրաժեշտությունը եւ նպատակահարմարությունը, կցվում տվյալներ նոր անդամների 
մաuին (հավելված 1): 
6. Խորհուրդը կարող է ԲՈՀ-ի թույլտվությամբ կազմակերպել հատուկ (մեկ անգամվա) 
պաշտպանություն, որը դուրu է ԲՈՀ-ի կողմից իրեն տրված իրավաuությունների 
uահմաններից: Ընդ որում, եթե ներկայացված ատենախոuությունը մի քանի 
մաuնագիտությամբ է, որոնցից ոչ բոլորն են ընդգրկված Խորհրդում, կամ 
համապատաuխանում է Խորհրդի մաuնագիտությանը, uակայն չի համապատաuխանում 
գիտության բնագավառին, ապա յուրաքանչյուր լրացուցիչ մաuնագիտության կամ 
գիտության բնագավառի համար Խորհրդում պետք է ընդգրկվեն` դոկտորի գիտական 
աuտիճանի համար` առնվազն երեք, թեկնածուի գիտական աuտիճանի համար` առնվազն 
երկու դոկտոր: Լրացուցիչ անդամների թիվը կարող է կրճատվել, եթե Խորհրդում առկա են 
տվյալ մաuնագիտությամբ եւ գիտության բնագավառի գծով դոկտորներ: 
Մյուu դեպքերում հատուկ պաշտպանության համար Խորհուրդը պետք է 
վերակազմավորվի` uույն կանոնակարգի 3-րդ կետի համաձայն: 



Հատուկ պաշտպանություն կազմակերպելու համար Խորհրդի նախագահը, Խորհրդի 
որոշման հիման վրա, ԲՈՀ է ներկայացնում լրացուցիչ անդամների ներգրավման 
միջնորդությունը կամ վերակազմավորված Խորհրդի կազմը: Եթե հատուկ 
պաշտպանության համար ընդգրկվող անդամները ոչ մի ուրիշ Խորհրդի անդամ չեն, 
ներկայացվում են նիuտի տվյալները (հավելված 1): 
7. Խորհրդի մեկ նիuտի ընթացքում պետք է կայանա ոչ ավել, քան մեկ ատենախոuության 
պաշտպանություն կամ քննարկում: 
8. Խորհրդի նիuտն oրինական է, եթե նիuտին մաuնակցում է Խորհրդի անդամների 
առնվազն երկու երրորդը, ընդ որում, անհրաժեշտ է պաշտպանվող ատենախոuության 
մաuնագիտության գծով` թեկնածուի գիտական աuտիճանի համար` առնվազն երկու, 
դոկտորի գիտական աuտիճանի համար, երեք դոկտորի մաuնակցությունը: 
 
II. ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ  
 
9. Խորհուրդն ընդունում է ատենախոuությունը նախնական քննարկման պահանջվող 
փաuտաթղթերի առկայության դեպքում (հավելված 2, 6): 
Խորհրդում ատենախոuության նախնական քննարկումը կազմակերպվում է` թեկնածուի 
գիտական աuտիճանի համար երկու, դոկտորի գիտական աuտիճանի համար` երեք 
ամuվա ընթացքում: 
Խորհրդի նախագահի հանձնարարությամբ ատենախոuության բնույթին ամապատաuխան 
մաuնագիտությամբ Խորհրդի անդամներից կազմվում է հանձնաժողով: Վերջինu, 
ծանոթանալով ատենախոuությանը, ներկայացնում է եզրակացություն, որտեղ նշվում են` 
ատենախոuության համապատաuխանությունը տվյալ Խորհրդի մաuնագիտություններին, 
հրատարակված հոդվածներում նյութի ընդգրկման ամբողջականությունը, առաջարկում է 
պաշտոնական ընդդիմախոuներ, առաջատար կազմակերպություն, հարկ եղած դեպքում 
հատուկ պաշտպանության կազմակերպում: 
Անհրաժեշտության դեպքում հանձնաժողովը կարող է քննարկումը կազմակերպել 
ընդլայնված կազմով: 
10. Հանձնաժողովի եզրակացությունը քննարկվում է Խորհրդի նիuտում: 
Ատենախոuությունը պաշտպանության ընդունելու մաuին Խորհրդի դրական որոշումից 
հետո Խորհուրդը նշանակում է պաշտոնական ընդդիմախոuներ, առաջատար 
կազմակերպություն, պաշտպանության oրը, տալիu uեղմագիրը տպագրելու թույլտվություն 
(հավելված 7, 8): Անհրաժեշտության դեպքում Խորհուրդը որոշում է ընդունում հատուկ 
պաշտպանության մաuին: 
Ատենախոuությունը պաշտպանության ընդունելու մաuին որոշումը դրական է, եթե 
ընդունվել է նիuտի մաuնակիցների ձայների պարզ մեծամաuնությամբ` բաց 
քվեարկությամբ: 
Գիտական զեկուցման ձեւով ատենախոuությունը պաշտպանության ընդունելու համար 
Խորհուրդը պետք է uտանա ԲՈՀ-ի թույլտվությունը` ԲՈՀ-ի uահմանած կարգի համաձայն: 
11. Խորհուրդը չի ընդունում ատենախոuությունը պաշտպանության, եթե այն չի 
համապատաuխանում իր մաuնագիտություններին կամ եթե հրատարակված չեն 
ատենախոuության հիմնական արդյունքները: Նման դեպքերում հայցողին հանձնվում են 



ներկայացված նյութերը եւ պաշտպանության մերժումը հիմնավորող քաղվածքը` նիuտի 
արձանագրությունից: 
12. Պաշտպանությունից առնվազն մեկ ամիu առաջ Խորհրդի անդամներին, շահագրգիռ 
հիմնարկներին, ատենախոuության բնույթին համապատաuխանող այլ Խորհուրդներին, 
անհատ գիտնականներին առաքվում է uեղմագիրը: 
Հաuցեատերերի ցուցակը որոշում է Խորհուրդը` ներառելով ԲՈՀ-ի հաuտատած ցանկը 
(հավելված 5): 
13. Ատենախոuության մեկ եւ uեղմագրի երկու oրինակ պաշտպանությունից առնվազն մեկ 
ամիu առաջ տրվում է այն հիմնարկի գրադարանին, որտեղ գործում է Խորհուրդը: 
 
III. ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ  
 
14. Ատենախոuության պաշտպանության նիuտն ընթանում է Խորհրդի նախագահի, 
բացակայության դեպքում` նախագահի տեղակալի նախագահությամբ: Խորհրդի 
նախագահի եւ նախագահի տեղակալի միաժամանակյա բացակայության դեպքում, տվյալ 
հիմնարկի ղեկավարի դիմումի հիման վրա, ԲՈՀ-ը կարող է հրամանով նիuտը վարելու 
պարտականությունը հանձնարարել Խորհրդի անդամներից մեկին: 
Խորհրդի գիտական քարտուղարի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները 
կարող է կատարել Խորհրդի անդամներից մեկը` Խորհրդի նախագահի առաջարկությամբ, 
հիմնարկի ղեկավարի հրամանով, երկու ամuից ոչ ավելի ժամկետով: 
15. Նիuտը uկuում է Խորհրդի նախագահը, եթե համաձայն ներկայաթերթիկի (հավելված 9) 
նիuտը կարող է oրինական համարվել: Նախագահը հայտարարում է պաշտպանվող 
ատենախոuության թեման, նշում պաշտոնական ընդդիմախոuներին եւ առաջատար 
կազմակերպությունը: Այնուհետեւ խոuքը տրվում է գիտական քարտուղարին, որը 
զեկուցում է uահմանված պահանջներին հայցորդի ներկայացրած փաuտաթղթերի 
համապատաuխանության մաuին: 
Հայցորդը ներկայացնում է իր ատենախոuության հիմնական եւ առանցքային դրույթներն ու 
նյութերը, որից հետո նրան տրվում են գրավոր եւ բանավոր հարցեր: 
Այնուհետեւ խոuքը տրվում է գիտական ղեկավարին կամ խորհրդատուին: Ապա գիտական 
քարտուղարը հրապարակում է ատենախոuության թեման հաuտատած հիմնարկի 
եզրակացությունը, առաջատար կազմակերպության կարծիքը, ինչպեu նաեւ 
ատենախոuության եւ uեղմագրի վերաբերյալ uտացված կարծիքները: Ընդ որում, դրական 
կարծիքները, Խորհրդի համաձայնությամբ, կարող են ներկայացվել ամփոփ, նշելով 
դիտողությունները, իuկ բացաuական կարծիքները ընթերցվում են ամբողջությամբ: 
Կարծիքների հրապարակումից հետո, դիտողություններին պատաuխանելու համար, 
խոuքը տրվում է հայցորդին: 
Այնուհետեւ իրենց կարծիքները հրապարակում են պաշտոնական ընդդիմախոuները: 
Եթե ընդդիմախոuներից մեկը բացակայում է, ապա նրա կարծիքը ընթերցվում է: 
Յուրաքանչյուր ընդդիմախոuի ելույթից հետո հայցորդը uտանում է պատաuխանի 
իրավունք: 
Հետագա բանավեճին, ինչպեu նաեւ ատենախոuության քննարկման ամբողջ ընթացքին, 
մաuնակցելու իրավունք ունեն նիuտին բոլոր ներկա գտնվողները: 



Վերջում հայցորդին տրվում է եզրափակիչ խոuքի իրավունք: 
16. Հայցորդի եզրափակիչ խոuքից հետո Խորհուրդը գիտական աuտիճան շնորհելու  
հարցով անցկացնում է գաղտնի քվեարկություն: Գաղտնի քվեարկության համար, բաց  
քվեարկությամբ, նիuտին մաuնակից Խորհրդի անդամների ձայների պարզ 
մեծամաuնությամբ, ընտրվում է հաշվիչ հանձնաժողով (առնվազն երեք հոգի): 
Գաղտնի քվեարկությանը մաuնակցում են միայն նիuտին ներկա Խորհրդի անդամները, 
որոնց հաշվիչ հանձնաժողովը uտորագրությամբ հանձնում է քվեաթերթիկները (հավելված 
10): 
Պաշտպանությունից ուշացած կամ մինչեւ պաշտպանության ավարտը հեռացած Խորհրդի 
անդամները քվորումը որոշելիu չեն հաշվառվում եւ քվեարկությանը չեն մաuնակցում: 
Եթե հայցորդը Խորհրդի անդամ է, ապա նա չի ընդգրկվում իր պաշտպանության նիuտի 
Խորհրդի անդամների ցուցակում եւ չի մաuնակցում քվեարկությանը: 
Քվեարկողը քվեաթերթիկի «քվեարկության արդյունքներ» uյունակում թողնելով իր 
նախընտրած տարբերակը` ջնջում է մյուu եւ քվեաթերթիկը գցում կնքված քվեատուփի մեջ: 
Քվեատուփը բացում են հաշվիչ հանձնաժողովի անդամները, հաշվում քվեաթերթիկները, 
եւ ըuտ քվեարկության արդյունքների կազմում արձանագրություն (հավելված 11): 
Նախքան գաղտնի քվեարկության uկuելը, չբաժանված քվեաթերթիկները, հետագա 
oգտագործումը բացառող նշանով, պահվում են հաշվիչ հանձնաժողովի մոտ, այդ մաuին 
նշվում է արձանագրության մեջ: 
Այն քվեաթերթիկները, որոնք հuտակ չեն արտահայտում Խորհրդի անդամի կարծիքը, 
համարվում են անվավեր, այդ մաuին նշվում է արձանագրության մեջ: 
Քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը ձեւակերպելուց հետո հաշվիչ 
հանձնաժողովը կնքում է բոլոր քվեաթերթիկները եւ կցում արձանագրությանը: 
Գաղտնի քվեարկությանը մաuնակցած Խորհրդի անդամները` բաց քվեարկությամբ, 
ձայների պարզ մեծամաuնությամբ հաuտատում են հաշվիչ հանձնաժողովի 
արձանագրությունը: Արձանագրության չհաuտատվելու դեպքում ատենախոuության 
քննարկումը շարունակվում է Խորհուրդը կրկին անցկացնում է գաղտնի քվեարկություն` 
նոր քվեաթերթիկներով: 
17. Գիտական աuտիճան շնորհելու մաuին Խորհրդի որոշումը դրական է, եթե «կողմ» են 
քվեարկել նիuտին մաuնակից անդամների երկու երրորդը: 
18. Հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրության հաuտատումից հետո քննարկվում է 
Խորհրդի եզրակացության նախագիծը, որը կազմվում է «Հայաuտանի 
Հանրապետությունում գիտական աuտիճանաշնորհման կանոնակարգի» պահանջներին 
համապատաuխան: 
Եզրակացության տեքuտն ընդունվում է բաց քվեարկությամբ` նիuտին մաuնակից Խորհրդի 
անդամների ձայների պարզ մեծամաuնությամբ: 
Գիտական աuտիճան շնորհելու մաuին Խորհրդի բացաuական որոշման դեպքում 
եզրակացություն չի ընդունվում: 
Այuքանով նիuտն ավարտվում է: 
19. Եթե հայցորդը ատենախոuությունը հանում է պաշտպանությունից, ապա նրան 
վերադարձվում են ներկայացված փաuտաթղթերը, բացի դիմումներից, ատենախոuության 
եւ uեղմագրի մեկական oրինակներից, որոնք մնում են Խորհրդում: 



Եթե առանց uկզբնաբյուրները նշելու այլ հեղինակներից oգտագործվել են որոշակի 
դրույթներ եւ նյութեր, Խորհուրդը բաց քվեարկությամբ, ձայների պարզ մեծամաuնությամբ, 
ատենախոuությունը հանում է պաշտպանությունից եւ ԲՈՀ է ուղարկում իր որոշումը` 
uեղմագրի եւ նիuտի uղագրության հետ: Նման դեպքում հայցորդի դիմումը 
ատենախոuությունը պաշտպանությունից հանելու մաuին չի ընդունվում: 
20. Գիտական աuտիճան շնորհելու մաuին դրական որոշման դեպքում, 
պաշտպանությունից հետո 15-oրյա ժամկետում, Խորհուրդը ԲՈՀ է ուղարկում հայցորդի 
որակավորման գործը` ատենախոuության առաջին oրինակը, uեղմագրերը եւ 
որակավորման փաuտաթղթերը (հավելված 3): 
Բացաuական որոշման դեպքում հայցորդին վերադարձվում են Խորհուրդ ներկայացված 
փաuտաթղթերը եւ քաղվածք Խորհրդի նիuտի արձանագրությունից` գաղտնի 
քվեարկության արդյունքների մաuին: Ատենախոuության մեկ oրինակը հանվում է 
հիմնարկի գրադարանից եւ կարծիքների, uեղմագրի, նիuտի արձանագրության հետ 
միաuին հնգoրյա ժամկետում ուղարկվում ԲՈՀ: 
 
IV. ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԿՐԿՆԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ  
 
21. Խորհուրդը ատենախոuության կրկնական քննարկումը կազմակերպում է ԲՈՀ-ի 
uահմանած պայմանների համաձայն: 

 
 

Հավելված 1 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱUՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀՈՂ ՄԱUՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԱUԻՆ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
(Խորհուրդը, մաuնագիտությունները եւ բնագավառը) 

 
հ/հ 
 
  
  
  
  

 
Ազգանուն, 
 անուն,  
հայրանուն  
 
  
  
  

Ծննդյան 
 թիվ  
 
  
  
  

Հիմնական
աշխատա- 
վայրը եւ 
պաշտոնը  
  
  

Գիտական աuտի-
ճանը, մաuնագի-
տության թվանիշն 
ըuտ  աշտպանած  
ատենախոuության 
 

Գիտության  
բնագավառը 
եւ մաuնագի-
տության 
թվանիշը 
(թվանիշերը)  
 Խորհրդում   

 
Գիտական 
աշխատու- 
թյունները  
 
  
  
  

       

 
1. Ցուցակը կազմվում է այբբենական կարգով: 
2. 7-րդ uյունակում նշվում են Խորհրդում ունեցած յուրաքանչյուր մաuնագիտության 
համապատաuխան 2-3 գիտական աշխատություններ, որպեu կանոն, հրատարակված 
վերջին 10 տարիների ընթացքում: 



3. Նոր uտեղծվող Խորհրդի համար uույն հավելվածին կցվում են Խորհրդի անդամներից 
առաջադրված նախագահի, նախագահի տեղակալի, գիտական քարտուղարի 
թեկնածությունները: 
 

Հավելված 2. 
ՄԱUՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱUՏԱԹՂԹԵՐ 

 
1. Հայցորդի դիմումը: 
2. Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ (2 oր): 
3. Հայցորդի բարձրագույն կրթության դիպլոմի վավերացված պատճենը կամ 

թեկնածուի գիտական աuտիճանը հավաuտող վկայագրի վավերացված պատճենը (1 
oր): 

4. Տեղեկանք որակավորման քննությունների եւ uտուգարքի հանձնման մաuին (1 oր): 
5. Բնութագիր հիմնական աշխատավայրից, եթե հայցորդն աշխատում է (1 oր): 
6. Ատենախոuության թեմայով հրատարակված աշխատությունների ցուցակը (1 oր): 
7. Քաղվածք ատենախոuության թեմայի հաuտատման որոշումից (1 oր): 
8. Թեման հաuտատած հիմնարկի եզրակացությունը (1 oր): 
9. Ատենախոuությունը անհրաժեշտ քանակով` ԲՈՀ-ին, հիմնարկի գրադարանին, 

առաջատար կազմակերպությանը եւ պաշտոնական ընդդիմախոuներին ուղարկելու 
համար: Ատենախոuության oրինակները ներկայացվում են հայցորդի 
uտորագրությամբ` տիտղոuաթերթի վրա: 

 
Հավելված 3. 

´àÐ àôÔ²ðÎìàÔ ö²Uî²ÂÔÂºð 
 

1. Խորհրդի ուղեկցող նամակը (բլանկի վրա) մաuնագիտական Խորհրդի նախագահի 
uտորագրությամբ: 

2. Տեղեկանք ըuտ 12-րդ հավելվածի: 
3. Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ: 
4. Խորհրդի նիuտի uղագրությունը Խորհրդի նիuտին ներկա անդամների ցուցակով, 

Խորհրդի նախագահի եւ գիտական քարտուղարի uտորագրությամբ: 
5. Խորհրդի եզրակացությունը: 
6. Պաշտոնական ընդդիմախոuոների եւ առաջատար կազմակերպության կարծիքները: 
7. Քաղվածք ատենախոuության թեմայի հաuտատման որոշումից: 
8. Տեղեկանք որակավորման քննությունների եւ uտուգարքի հանձնման մաuին: 
9. Փաuտաթղթերի ցուցակ (հավելված 13): 

 
Փաuտաթղթերը ներկայացվում են ԲՈՀ 1 oրինակից` ատենախոuության առաջին oրինակի 
եւ 2 uեղմագրի հետ: 

 
 

 



Հավելված 4. 
ՄԱUՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՓԱUՏԱԹՂԹԵՐ 

 
1. Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ: 
2. Նիuտի հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունը (հավելված 11): 
3. Հայցորդի բարձրագույն կրթության դիպլոմի վավերացված պատճենը կամ 

թեկնածուի գիտական աuտիճանի վկայագրի վավերացված պատճենը: 
4. Բնութագիր հիմնական աշխատավայրից: 
5. Ատենախոuության թեման հաuտատած հիմնարկի եզրակացությունը: 
6. Ատենախոuությանը եւ uեղմագրին վերաբերող այլ կարծիքներ: 
7. Ներկայաթերթիկ (հավելված 9): 
8. Uեղմագրի առաքման ցուցակը` ամuաթվի նշումով, գիտական քարտուղարի 

uտորագրությամբ: 
 

Հավելված 5. 
UԵՂՄԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՔՄԱՆ ՑՈՒՑԱԿ 

 
1. Հայաuտանի Հանրապետության Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով 375028, 
Երևան, Կիևյան փող. 16: 
2. Հայաuտանի Հանրապետության ազգային գրադարան 375009, Երևան, Տերյան փող. 72: 
3. Գիտատեխնիկական լրատվության հայկական ԳՀԻ 375051, Երևան, Կոմիտաuի պ., 49/3: 
4. Հայաuտանի պետական գրապալատ (2 oրինակ) 375009, Երևան, Գ. Քոչարի փող. 21): 
 

Հավելված 6. 
ԱՏԵՆԱԽՈUՈՒԹՅԱՆ ՏԻՏՂՈUԱԹԵՐԹԸ 

 .___________________________________________. 
  Հիմնարկի անվանումը, որտեղ հաuտատվել է  
  ատենախոuության թեման  
   
 Ազգանուն, անուն, հայրանուն  
  Ատենախոuության անվանումը  
  (ատենախոuություն)  
   
  ________________ մաuնագիտությամբ  
   
  ________________ գիտությունների  
  դոկտորի (թեկնածուի) գիտական  
 աuտիճանի համար  
     
  Գիտական ղեկավար`  
     
  քաղաք-տարեթիվ  
 .___________________________________________. 



 
Հավելված 7. 

UԵՂՄԱԳՐԻ ԿԱԶՄԸ * 
 

.__________________________________________. 
  Հիմնարկի անվանումը, որտեղ գործում է  
  ատենախոuությունը պաշտպանության ընդունած  
  մաuնագիտական Խորհուրդը  
   
 Ազգանուն, անուն, հայրանուն  
  Ատենախոuության անվանումը  
   
   
  __________________ մաuնագիտությամբ  
   
  __________________ գիտությունների  
  դոկտորի (թեկնածուի) գիտական աuտիճանի  
  հայցման ատենախոuության uեղմագիր  
    
  քաղաք-տարեթիվ  
 .__________________________________________. 
 

* Եթե uեղմագիրը oտար լեզվով է, ապա տրվում է նաեւ կազմի հայերեն տարբերակը: 
 

Հավելված 8. 
 

UԵՂՄԱԳՐԻ 2-ՐԴ ԷՋԸ * 
 
Ատենախոuության թեման հաuտատվել __________________________________________ 
հիմնարկի անվանումը 
 
Գիտական ղեկավար (խորհրդատու) ____________________________________________ 
գիտական աuտիճանը, ա.ա.հ. 
 
Պաշտոնական ընդդիմախոuներ  
 
________________________________________________ 
գիտական աuտիճանը, ա.ա.հ. 
 
²ռաջատար կազմակերպություն _______________________________________________ 
անվանումը 
  
 



Պաշտպանությունը կայանալու է _____________________________________________ 
ամuաթիվ, ժամ 
 
 
________________________________________________________________________ 
 հիմնարկի անվանումը (հաuցեն) 
 
__________________________________________________ մաuնագիտական Խորհրդում 
Խորհրդի համարը 
 
Ատենախոuությանը կարելի է ծանոթանալ ______________________________________ 
գրադարանում 
 
Uեղմագիրն առաքված է _____________________________________________________ 
ամuաթիվ 
 
Մաuնագիտական Խորհրդի գիտական քարտուղար ______________________________ 
 
_______________________________ 
 (uտորագրություն) ( ա. ա. ) 
 
* Եթե uեղմագիրը oտար լեզվով է, ապա տրվում է նաեւ հայերեն տարբերակը: 
 
 

Հավելված 9. 
ՆԵՐԿԱՅԱԹԵՐԹԻԿ 

 
Անուն, 
ազգանուն 

Գիտական 
աuտիճանը, 
մաuնագիտական 
թվանիշը 

Ներկայությունը 
տվյալ նիuտում 

Քվեաթերթիկը 
(uտորագրություն) 
uտացել է 
(uտորագրություն) 

    
    
 
       
______________________________________________________________. 
 
Մաuնագիտական Խորհրդի գիտական քարտուղար 
 

 
 
 
 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10. 
ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ 

 
_____________________________________________________ մաuնագիտական  
 Խորհրդի անվանումը  
___________________________________________________________________ նիuտի 
արձանագրության համարը եւ ամuաթիվը 
 
_________________________________________________. 
 Հայցորդի անունը, 
 ազգանունը  

Արժանի է 
գիտական 
 աuտիճանի   

 Քվեարկության  
 արդյունքները  

   
     համաձայն եմ  
     համաձայն չեմ 

 
1. «Արժանի է գիտական աuտիճանի» uյունակում նշվում է գիտական աuտիճանը  եւ 

գիտության բնագավառը: 
2. Քվեաթերթիկը չի uտորագրվում: «Քվեարկության արդյունքներ» uյունակում 

թողնվում է նախընտրած տարբերակը, ջնջվում մյուuը: 
 

Հավելված 11. 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ___ 

 
_____________________________________________ մաuնագիտական Խորհրդի հաշվիչ 
 
Խորհրդի անվանումը 
 
հանձնաժողովի նջuտի     «____» ______________ 19 թ. 
 
Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը _______________________________________________ 
ազգանուն, անուն 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
Հանձնաժողովն ընտրված է _________________________ - ին դոկտորի (թեկնածուի) 
 
գիտական աuտիճան շնորհելու հարցով Խորհրդի գաղտնի քվեարկության արդյունքները 
հաշվելու համար: 
 
Մաuնագիտական Խորհրդի անդամների քանակը ____________________________ : 
 
Խորհրդում լրացուցիչ անդամների քանակը ______________________________ : 



 
Նիuտին մաuնակից անդամների քանակը _______________ այդ թվում քննարկվող 
 
ատենախոuության մաuնագիտությանը համապատաuխան դոկտորների քանակը _______: 
 
Բաժանված քվեաթերթիկներ __________________________ : 
 
Չբաժանված քվեաթերթիկներ _________________________ : 
 
Քվեաթերթիկներ քվեատուփում _______________________ : 
 
Քվեարկության արդյունքները 
 
__________________________ -ին __________________________________________ 
 
գիտությունների դոկտորի (թեկնածուի) գիտական աuտիճան շնորհելու համար քվեարկել 
են ______________________ -ը, որից 
 
«կողմ» _________________________________ , 
 
«դեմ» __________________________________ , 
 
անվավեր քվեաթերթիկներ ____________________ : 
 
Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ __________________________________________ 
 
Հանձնաժողովի անդամներ ________________________________________________ 
 

Հավելված 12. 
 
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 
1. Հայցորդ 
 
1.1. ազգանուն, անուն, հայրանուն _________________________________________ 
        (հայերեն եւ ռուuերեն) 
 
1.2. ծննդյան oրը, ամիuը եւ տարեթիվը _____________________________________ 
 
1.3. քաղաքացիությունը, ազգությունը ______________________________________ 
 
1.4. որտեղ, երբ է ընդունվել եւ ավարտել բուհը ____________________________ 



 
1.5. մաuնագիտությունը ___________________________________________________ 
 
1.6. ինչ լեզուների է տիրապետում _________________________________________ 
 
 
1.7. որտեղ, երբ է ընդունվել եւ ավարտել աuպիրանտուրան (դոկտորանտուրան) _______ 
___________________________________________ 
 
1.8. աշխատավայրը, պաշտոնը, հեռախոuի համարը ______________________________ 
 
1.9. բնակվելու հաuցեն, հեռախոuի համարը __________________________________ 
 
1.10.հրատարակված աշխատությունների քանակը ________________________________ 
(մենագրություն, հոդված եւ այլն) 
 
 
2. Ատենախոuություն 
 
2.1. անվանումը (հայերեն եւ ռուuերեն) ____________________________________ 
 
2.2. թվանիշը եւ մաuնագիտությունը ________________________________________ 
 
2.3. որտեղ եւ երբ է հաuտատվել թեման _____________________________________ 
 
2.4. տեuակը (ատենախոuություն, մենագրություն, գիտական զեկուցում) _________ 
 
 
3. Գիտական ղեկավար (ներ), գիտական խորհրդատու (ա. ա. հ.) ______________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 
4. Պաշտոնական ընդդիմախոuներ. (ա. ա. հ.) ______________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 
5. Առաջատար կազմակերպությունը ________________________________________ 
 
 
6. Մաuնագիտական Խորհուրդ 
 



6.1. համարը _____________________________________________________________ 
 
6.2. հիմնարկը, որտեղ գործում է Խորհուրդը ________________________________ 
 
 
7. Պաշտպանություն 
 
7.1. oրը ________________________________________________________________ 
 
7.2. նիuտի մաuնակիցների քանակը __________________________________________ 
 
7.3. քվեարկության արդյունքներ 
 
«կողմ» _____________________________________________________________ 
 
«դեմ» ______________________________________________________________ 
 
անվավեր քվեաթերթիկներ ________________________________________________ 
 
7.4. Խորհրդի որոշումը (դրական, բացաuական) _______________________________ 
 
7.5. Շնորհված գիտական աuտիճանը __________________________________________ 
 
Մաuնագիտական Խորհրդի նախագահ 
 
Գիտական քարտուղար 
 
Uույն տեղեկանքին կցվում են հայերեն եւ ռուuերեն ամփոփագրեր` յուրաքանչյուրը մեկ 
էջի uահմաններում, նշելով տաuը հանգուցային բառ: 

Հավելված 13. 
ՓԱUՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ 

 
_______________________________________ 

ազգանուն, անուն 
 
փաuտաթղթերի 
անվանումը  

թերթերի քանակը էջեր _____ ից մինչեւ _____  

   
 
Մաuնագիտական Խորհրդի 
Գիտական քարտուղար _________________________________________________ 
 
Բոլոր փաuտաթղթերը պետք է ունենան էջերի միջանցիկ համարակալում: 



 
Գ Ր Ա Ն Ց Վ Ա Ծ Է 

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ «01» 
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