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ք.Երևան
Ներկայաթերթիկ
(Ներկայացվում է այբբենական կարգով)

n/n

Ազգանուն Ա.Հ., գիտ.աստիճանը

Առաջադրող կազմակերպությունը

Ստորագրություն

Երևանի կապի միջոցների ԳՀԻ

ներկա

Հիդրավլիկական Հետազոտությունների ՀԱԱ

ներկա

1

Ավետիսյան Վ.Հ., տ.գ.դոկտոր

2

Բալջյան Պ.Հ., տ.գ.դոկտոր

3

Գուլյան Ա.Ա., գ.գ.դոկտոր

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան

ներկա

4

Թոքմաջյան Հ.Վ., տ.գ.դոկտոր

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան

ներկա

5

Թոքմաջյան Վ. Հ., տ.գ.դոկտոր

Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ՋՀՀԻ

ներկա

6

Մարկոսյան Ա.Խ., տնտ. դոկտոր

Հիդրավլիկական Հետազոտությունների ՀԱԱ

ներկա

7

Մարկոսյան Մ.Վ., տ.գ.դոկտոր

Երևանի կապի միջոցների ԳՀԻ

ներկա

8

Մինասյան Ռ.Ս., երկ.գ.դոկտոր

Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ՋՀՀԻ

ներկա

Մասնակցում էին Տեղեկագրի համակարգող խորհրդի 8 անդամներից 8-ը:
Քվորումն ապահովված է:
ՕՐԱԿԱՐԳ
•
•
•
•
•
•
•
•

Համակարգող խորհրդի նախագահի ընտրություն.
Համակարգող խորհրդի աշխատակարգի մասին.
Տեղեկագրի գլխավոր խմբագրի նշանակում.
Տեղեկագրի հրատարակման կարգի մասին.
Տեղեկագրի ինտերնետային կայքի վարման կարգի մասին.
Տեղեկագրի թողարկման պատասխանատու կազմակերպության հաստատում.
Տեղեկագրի խմբագրական խորհրդի առաջադրված անդամների թեկնածությունների
մասին.
Ընթացիկ հարցեր:

Լսեցին. Համակարգող խորհրդի նախագահի ընտրություն մասին հարցը:

Որոշեցին.

Բարձր

տեխնոլոգիաների

տեղեկագրի

համակարգող

խորհրդի

նախագահ ընտրել տ.գ.դ., պրոֆեսոր Մհեր Վարդգեսի Մարկոսյանին:
Քվեարկության արդյունքները` միաձայն:
Լսեցին. Համակարգող խորհրդի քարտուղար նշանակելու մասին հարցը:
Որոշեցին.

Բարձր

տեխնոլոգիաների

տեղեկագրի

համակարգող

խորհրդի

քարտուղար նշանակել Աննա Մկրտչի Մակարյանին:
Քվեարկության արդյունքները` միաձայն:
Լսեցին. Համակարգող խորհրդի աշխատակարգի մասին հարցը:
Որոշեցին.
•

•
•
•
•

Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի համակարգող խորհրդի աշխատակարգի,
Տեղեկագրի հրատարակման կարգի, Տեղեկագրի ինտերնետային կայքի վարման
կարգի նախագծերը մշակելու նպատակով ստեղծել աշխատանքային խումբ
հետևյալ կազմով` Թոքմաջյան Վ.Հ. (նախագահ), Բալջյան Պ.Հ., Մակարյան
Ա.Մ.:
Աշխատանքային խմբին (Վ.Թոքմաջյան).
մեկամսյա ժամկետում համակարգող խորհրդի քննարկմանը ներկայացնել
Տեղեկագրի ինտերնետային կայքի վարման կարգի նախագիծը.
երկամսյա ժամկետում համակարգող խորհրդի քննարկմանը ներկայացնել
Տեղեկագրի հրատարակման կարգի նախագիծը.
եռամսյա ժամկետում համակարգող խորհրդի քննարկմանը ներկայացնել Բարձր
տեխնոլոգիաների տեղեկագրի համակարգող խորհրդի աշխատակարգի
նախագիծը:
Քվեարկության արդյունքները` միաձայն:

Լսեցին. Խմբագրական խորհրդի նախագահի նշանակման մասին հարցը:
Որոշեցին.

Բարձր

տեխնոլոգիաների

տեղեկագրի

խմբագրական

խորհրդի

նախագահ նշանակել տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հովհաննես Վաչեի Թոքմաջյանին:
Քվեարկության արդյունքները` միաձայն:
Լսեցին. Տեղեկագրի թողարկման պատասխանատու կազմակերպության մասին
հարցը:

Որոշեցին. Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի թողարկման պատասխանատու
կազմակերպություն հաստատել Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը:
Քվեարկության արդյունքները` միաձայն:
Լսեցին.

Տեղեկագրի

խմբագրական

խորհրդի

առաջադրված

անդամների

թեկնածությունների մասին հարցը:
Որոշեցին.
•

Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի խմբագրական խորհրդի անդամներ
հաստատել

Տեղեկագրի

գլխավոր

խմբագրի

կողմից

(Հ.Թոքմաջյան)

առաջադրված հետևյալ անձանց. ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր
Է.Մ.Ղազարյան (ՀՀ), ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պրոֆեսոր Վ.Ա.Պետրոսյան (ԱՄՆ),
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Հ.Թռչունյան (ՀՀ), տնտ.դ.,
պրոֆեսոր

Ա.Մ.Սուվարյան

(ՀՀ),

տ.գ.դ.,

պրոֆեսոր

Գ.Վ.Գավարդաշվիլի

(Վրաստան), տ.գ.դ., պրոֆեսոր Շ.Ն.Գագոշիձե (Վրաստան), տնտ.դ., պրոֆեսոր
Ա.Խ.Մարկոսյան (ՀՀ), ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Շ.
Մելիքյան (ՀՀ), ե.գ.դ., պրոֆեսոր Ռ.Ս.Մինասյան (ՀՀ), կ.գ.դ., պրոֆեսոր
Ա.Ա.Գուլյան (ԼՂՀ), տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ռ.Գ.Իսրայելյան (ԼՂՀ), տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Վ.Հ.Ավետիսյան (ՀՀ), տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Հ.Հարությունյան (ՀՀ):
•

Հանձնարարել Տեղեկագրի գլխավոր խմբագրին (Հ.Թոքմաջյան) շարունակել
խմբագրական խորհրդի անդամների առաջադրումը:
Քվեարկության արդյունքները` միաձայն:

Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի
համակարգող խորհրդի նախագահ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
ստորագրություն

Մ.Վ.Մարկոսյան

