ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԻ
Պատասխանատուներ

Կարեն Ղարիբյան

Բջջային հեռախոս

077 50-64-46

Գիտության քաղաքականության վարչության պետ
Անի Վիրաբյան

Աշխատանքային
հեռախոս,
Էլ. փոստ
(374 10) 210 140 +117
scpolicy@scs.am

091 57-75-05

Գիտության քաղաքականության և
զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ
Արևիկ Խնկոյան

099 20-20-99

Ոլորտներ

Գիտության բնագավառի պետական
քաղաքականության և զարգացման
ծրագրերի, գիտական արդյունքի
առևտրայնացման և ինովացիոն
ծրագրերի, ինչպես նաև գիտական
տեղեկատվության և վերլուծության հետ
կապված հարցեր

Գիտական մշակումների պատվերի
ձևավորման և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի
պետ
Աիդա Խաչատրյան

091 00-87-20

Գիտության բնագավառի տվյալների
հավաքագրման և վերլուծության բաժնի պետ
Ռուզան Ասատրյան
(Գիտական գործունեության կազմակերպման

096 18-15-15
093 72-69-71

վարչության պետ)
Անուշ Հովհաննիսյան

043 49-63-64

Գիտական ծրագրերի իրականացմանն
աջակցության բաժնի պետ
Հարություն Սարգսյան

094 54-24-72

Գիտական փորձաքննության
կազմակերպման բաժնի պետ
Մարիանա Սարգսյան
Միջազգային համագործակցության բաժնի

091 00-93-20

(374 10) 210 140 +112
scorg@scs.am

Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության բազային,
պայմանագրային (թեմատիկ),
նպատակային-ծրագրային
ֆինանսավորման հետ կապված,
միջպետական համագործակցության
շրջանակներում գիտատեխնիկական
ծրագրերի, գիտական թեմաների
մրցույթների, այդ թվում՝ միջազգային
պայմանագրերի և համաձայնագրերի
շրջանակներում իրականացվող
ծրագրերի գիտական փորձաքննության
կազմակերպման և անցկացման հետ
կապված հարցեր

պետ
Տիգրան Գալստյան

(374 10) 210 140 +106
info@scs.am

Ֆինանսական և հաշվապահական
հաշվառման հետ կապված հարցեր

091 11-30-51

(374 10) 210 140 +109
pr.scs@scs.am

093 14-23-77

(374 10) 210 140 +114
info@scs.am

Թեժ գիծ, Կոմիտեի նախագահի,
տեղակալի և աշխատակազմի
ղեկավարի մոտ ընդունելություն, ԶԼՄների հետ աշխատանք,
տեղեկատվության հրապարակման
հետ կապված հարցեր
Քաղաքացիների դիմումների,
բողոքների և առաջարկությունների
ընդունման հետ կապված հարցեր

091 03-12-12

(Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական
հաշվառման բաժնի պետ)
Լիլյա Ղազարյան

093 23-45-55

Ֆինանսատնտեսագիտական և
հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ
ֆինանսիստ
Լարիսա Կարապետյան

099 20-13-02

Ֆինանսատնտեսագիտական և
հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ
ֆինանսիստ
Շուշանիկ Աղաբեկյան
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ
կապերի բաժնի պետ

Յուրի Պետրոսյան
Քարտուղարության պետ

(պաշտոնական էլ. հասցե)

Ռազմիկ Գրիգորյան
Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ, ներքին
և արտաքին ազդարարման դեպքում
հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին

099 00-33-13

(374 10) 210 140 +107
hr@scs.am

Աշխատակազմի թափուր պաշտոնների
վերաբերյալ հարցեր, ներքին և
արտաքին ազդարարման դեպքում
հաղորդումների հաշվառման և
ընթացքի վերաբերյալ հարցեր

ընթացք տալու համար պատասխանատու
Ձեր հարցերը, առաջարկությունները կարող եք ուղղել նաև անմիջապես կոմիտեի պաշտոնական կայքի «Հետադարձ կապ» բաժնի
միջոցով:

