
ՀՀ 2017 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորման երաշխավորված 
գիտական միջոցառումների ցանկ 

Հ/հ Գիտական միջոցառման խորագիրը 
Կազմակերպության 

անվանումը 
Անցկացման 

ժամկետը 

1 

«Տնտեսագիտության ժամանակակից 
հիմնահարցեր-5» երիտասարդ 
գիտնականների 5-րդ միջազգային 
գիտաժողով 

«Երևանի  պետական 
համալսարան» հիմնադրամ 9-12 մարտ 

2 

Ազգային ինքնության 
հիմնահարցերը արդի 
համաշխարհայնացման 
համատեքստում 

Հայ-ռուսական 
(սլավոնական) 

համալսարան ԲՄԿ ՊՈՒՀ 
մարտ 

3 
Էներգաարդյունավետության 
ապահովման հիմնախնդիրները ՀՀ-
ում 

«Երևանի  պետական 
համալսարան» հիմնադրամ 

5-11 ապրիլ 

4 

Երիտասարդ գիտնականների III 
միջազգային գիտաժողով 
«Երկրաֆիզիկայի, ինժեներային 
սեյսմաբանության և սեյսմակայուն 
շինարարության արդի խնդիրները» 

ՀՀ ԳԱԱ «Ա. Նազարովի 
անվան երկրաֆիզիկայի և 

ինժեներային 
սեյսմաբանության 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

25-28 մայիս 

5 
Երիտասարդ միջնադարագետների 
գիտաժողով 

ՀՀ ԿԳՆ «Մ. Մաշտոցի 
անվան հին ձեռագրերի 
գիտահետազոտական 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

մայիս-հունիս 

6 Երիտասարդ արևելագետների 
միջազգային XXXVIII գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

1-2 հունիս 

7 Ջահուկյանական ընթերցումներ 
ՀՀ ԳԱԱ «Հր. Աճառյանի 

անվան լեզվի ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ 

7-9 հունիս 

8 

Լազերի հիմքի վրա աշխատող 
մեքենաներ և դրանց կիրառությունը 
ֆիզիկայի, կենսաբանության և 
նյութագիտության մեջ 

«Քենդլ» սինքրոտրոնային 
հետազոտությունների 

ինստիտուտ» հիմնադրամ   
19-23 հունիս 

9 
Կիսահաղորդչային միկրո- և 
նանոէլեկտրոնիկա (11-րդ 
միջազգային գիտաժողով) 

«Երևանի  պետական 
համալսարան» հիմնադրամ 23-25 հունիս 

10 

«Կենսատեխնոլոգիա. գիտություն և 
պրակտիկա» երիտասարդ 
գիտնականների 4-րդ միջազգային 
գիտաժողով  

ՀՀ ԳԱԱ 
«Հայկենսատեխնոլոգիա 

ԳԱԿ» ՊՈԱԿ 
23-25 հունիս 

11 
XVII Միջազգային գիտական 
միջոցառում «Սիմետրիայի 
մեթոդները ֆիզիկայում» 

«Երևանի  պետական 
համալսարան» հիմնադրամ 11-15 հուլիս  

12 
Միջազգային 2-րդ գիտաժողով 
«Կանանց նվաճումները գիտության 
ոլորտում» 

ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Բունիաթյանի 
անվան կենսաքիմիայի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 
19-20 հուլիս 

13 
Սուպերսիմետրիան ինտեգրվող 
համակարգերում  

«Երևանի  պետական 
համալսարան» հիմնադրամ 26-30 օգոստոս  



14 

Կրիտիկական երևույթների և 
փուլային անցման միջազգային 
համաժողով և երիտասարդ 
գիտնականների դպրոց 

«Ա. Ալիխանյանի անվան 
ազգային գիտական 

լաբորատորիա (ԵրՖԻ)» 
հիմնադրամ 

13-16 սեպտեմբեր 

15 
Դեֆորմացվող միջավայրերի 
փոխազդեցության դինամիկայի 
պրոբլեմները 

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 18-22 սեպտեմբեր 

16 «Լազերային ֆիզիկա-2017» 
միջազգային կոնֆերանս 

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական 
հետազոտությունների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

19-22 սեպտեմբեր 

17 

«Արյան չարորակ 
հիվանդությունների ախտորոշման և 
բուժման ժամանակակից 
մոտեցումները» 2-րդ 
համահայկական արյունաբանական 
կոնֆերանս 

ՀՀ ԱՆ «Ռ. Յոլյանի անվան 
արյունաբանական 

կենտրոն» ՓԲԸ 
23-24 սեպտեմբեր 

18 

Հայոց ցեղասպանության թեմայի 
դասավանդումը Հայաստանի 
Հանրապետության և Սփյուռքի 
դպրոցներում. խնդիրներ և 
հեռանկարներ 

ՀՀ ԳԱԱ «Հայոց 
ցեղասպանության 

թանգարան-ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ 

26-27 սեպտեմբեր 

19 Կոմպյուտերային գիտություն և 
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ 

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և 
ավտոմատացման 

պրոբլեմների ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ 

25-29 սեպտեմբեր 

20 

Էլեկտրոնների, պոզիտրոնների, 
նեյտրոնների և ռենտգենյան 
ճառագայթների ցրումը արտաքին 
ազդակների առկայությամբ 

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի 
կիրառական պրոբլեմների 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 
25-29 սեպտեմբեր 

21 
Կոմպակտ աստղերի և 
ռելատիվիստական գրավիտացիայի 
արդիական ֆիզիկա 

«Երևանի  պետական 
համալսարան» հիմնադրամ 25-30 սեպտեմբեր 

22 

Միջազգային գիտաժողով «Կովկասի 
ֆաունայի կենսաբազմազանությունը 
և պահպանության 
հիմնախնդիրները-3» 

ՀՀ ԳԱԱ 
«Կենդանաբանության և 

հիդրոէկոլոգիայի գիտական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ 

սեպտեմբեր 

23 

«Բույսերի անհող (հիդրոպոնիկ) և 
հյուսվածքային in vitro մշակույթների 
ժամանակակից հիմնախնդիրները» 
6-րդ միջազգային գիտաժողով` 
նվիրված ինստիտուտի հիմնադրման 
70-ամյակին 

ՀՀ ԳԱԱ «Գ. Դավթյանի 
անվան հիդրոպոնիկայի 

պրոբլեմների ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ  

սեպտեմբեր 

24 
Վենետիկի Մխիթարյան 
միաբանության հիմնադրման  300-
ամյակը 

ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության 
ինստիտուտ»  ՊՈԱԿ 

սեպտեմբեր 

25 
Փոքր և միջին չափի դիտակների 
արդյունավետ օգտագործում 

ՀՀ ԳԱԱ «Վ. 
Համբարձումյանի անվան 

Բյուրական 
աստղադիտարան» ՊՈԱԿ 

սեպտեմբեր 

26 Աստղառաջացում և 
աստղառաջացման տիրույթներ 

ՀՀ ԳԱԱ «Վ. 
Համբարձումյանի անվան 

Բյուրական 
աստղադիտարան» ՊՈԱԿ 

սեպտեմբեր 

27 
Քիմիա և քիմիական 
տեխնոլոգիաներ 

ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Մանվելյանի 
անվան ընդհանուր և 

անօրգանական քիմիայի 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

սեպտեմբեր 



28 
Միջուկային էներգետիկայի դերը 
կայուն զարգացման համատեքստում 

«Հայաստանի ազգային 
պոլիտեխնիկական 

համալսարան» հիմնադրամ 

սեպտեմբեր-
հոկտեմբեր 

29 «ԿՈՄԻՏԱՍ» միջազգային 
գիտաժողով-փառատոն 

ՀՀ ՄՆ «Կոմիտասի 
թանգարան ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ 

26 սեպտեմբեր-8 
հոկտեմբեր 

30 
Հայերենագիտական XI միջազգային 
գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ «Հր. Աճառյանի 
անվան լեզվի ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ 
4-5 հոկտեմբեր 

31 Հայոց պատմության նոր 
պարբերացման խնդիրները 

«Երևանի  պետական 
համալսարան» հիմնադրամ 

4-6 հոկտեմբեր 

32 
Հայկական քիմիական ընկերության 
V գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և 
դեղագործական քիմիայի 
գիտատեխնոլոգիական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 

3-7 հոկտեմբեր 

33 
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ 
դարում 

«Երևանի  պետական 
համալսարան» հիմնադրամ 19-20 հոկտեմբեր 

34 

«Տեսական և կիրառական 
հոգեբանության արդի 
հիմնախնդիրները» VI միջազգային 
գիտաժողով 

«Երևանի  պետական 
համալսարան» հիմնադրամ 

20-22 հոկտեմբեր 

35 Երիտասարդ գիտնականների 
միջազգային գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Բունիաթյանի 
անվան կենսաքիմիայի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 
հոկտեմբեր 

36 

Վարչական շրջանի շրջակա 
միջավայրի մոնիթորինգ և 
աղտոտիչների թունավորության 
գնահատում 

«Հայաստանի ազգային 
պոլիտեխնիկական 

համալսարան» հիմնադրամ 
հոկտեմբեր 

37 «Հովհաննես Այվազովսկի-200» 
գիտական միջազգային նստաշրջան 

ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

հոկտեմբեր  

38 

Երիտասարդ հայ արվեստաբանների 
գիտական 12-րդ նստաշրջան` 
նվիրված Հովհաննես Այվազովսկու 
ծննդյան 200-ամյա հոբելյանին 

ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ հոկտեմբեր  

39 
Մատենադարանի 35-րդ 
հայագիտական միջազգային 
գիտաժողով 

ՀՀ ԿԳՆ «Մ. Մաշտոցի 
անվան հին ձեռագրերի 
գիտահետազոտական 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

հոկտեմբեր-
նոյեմբեր 

40 ՀԱՊՀ տարեկան գիտաժողով 
«Հայաստանի ազգային 

պոլիտեխնիկական 
համալսարան» հիմնադրամ 

20-24 նոյեմբեր 

41 

Միջազգային մարդասիրական 
իրավունքի տասներորդ 
(հոբելյանական) միջազգային 
գիտաժողով 

Հայ-ռուսական 
(սլավոնական) 

համալսարան ԲՄԿ ՊՈՒՀ 
նոյեմբեր 

 


