ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե

ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր – 2013» մրցույթի հաղթողները
Հայտի ղեկավարի Ա.Ա.Հ.
1. Առաքելյան Արսեն Արտաշեսի
2. Ավետիսյան Կարեն Թադևոսի
3. Բալասանյան Արամ Բորիսի

4. Բակունց Սաթենիկ Հրաչիկի
5. Բարխուդարյան Ռաֆայել Հրայրի*
6. Բարսեղյան Արտակ Ռազմիկի
7. Բարսեղյան Մանուկ Գևորգի*

8. Բեգլարյան Հայկ Ալեքսանի
9. Ենկոյան Կոնստանտին Բորիսի
10. Երանոսյան Մկրտիչ Ալեքսանի

11. Թառլոյան Արթուր Սամվելի
12. Խաչատրյան Խաչատուր Աղավարդի
13. Խոյեցյան Արեն Գագիկի
14. Կարապետյան Լուսինե Գուրգենի
15. Կոբելյան Արթուր Թենգիզի

Հայտի վերնագիր

Կազմակերպության անվանում

Կենսաբանական ուղիների փոփոխությունների վերլուծությունը
մարդու բազմագործոն հիվանդությունների ժամանակ
Հայաստանում տարածված մեղրատու մեղուների ցեղերի բարելավման
ուղիները
Էկոլոգիապես մաքուր և շահագործման երկարացված ժամկետով
բուսական յուղը ջրում ՔՀՀ-ի գերձայնային պատրաստման
տեխնոլոգիայի մշակում
Թույլ և միջին աղակալված հողերի հետցանքային մելիորացիան՝
աշնանացան ցորենի ֆոնի վրա

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Որոշ ազատ եզրով խնդիրների հետազոտությունը, որոնք առաջանում
են աճի ֆիզիկական մոդելներում
Բարդ քիմիական ռեակցիոն համակարգերի մոդելավորումը

ՀՀ ԳԱԱ «Մաթեմատիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Աստրոգլիայով միջնորդված իմուն ախտահարումները և վարքային
տեղաշարժերը փորձարարական աուտիզմի պայմաններում
Ռաշբայի և Դրեսելհաուսի սպին-ուղեծրային փոխազդեցության
ներգործությունը պոլարոնային վիճակների և պոլարոնային տրոհման
մեխանիզմների վրա վյուրցիտային քվանտային կետերում
Ածխածնային նանոխողովակների էլեկտրոնային սպեկտրերը
Որոշ դասերի ոչ կոմպակտ ոչ գծային օպերատորների անշարժ կետերի
գոյությունը
Կոմպլեմենտի լեկտինային ուղու կարգավորիչները մարդու
շիզոֆրենիայի և իշեմիկ կաթվածի ժամանակ
ՀՀ-ի հուշարձան շենքերի և կառույցների պահպանման,
վերականգնման և ուժեղացման սկզբունքների մշակում

18. Հարությունյան Դավիթ Վլադիմիրի
19. Ղամոյան Լուսինե Աշոտի

Երևանի խոսակցական լեզուն

17. Հարոյան Հովհաննես Սամվելի*

ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան
(Պոլիտեխնիկ)» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ ՀԱԱՀ «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի
և մելիորացիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղ

ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ

Տերահերցային լազերային, համասեռ էլեկտրական և մագնիսական
դաշտերի միացյալ ազդեցությունը կիսահաղորդչային նանոօղակների և
նանոբաժակների գծային և ոչ գծային օպտիկական հատկությունների
վրա
Բետա-վոլաստոնիտի ստացումը ցածր ջերմաստիճաններում
ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
սերպենտիններից կորզված սիլիկահողից

Սոցիալական ցանցերում դեռահասների և երիտասարդների
միջանձնային հաղորդակցման հոգեբանական ռիսկերը
Հոգեբանական էվրիստիկ մեխանիզմները սպառողի դրամային
վարքագծում և դրանց հաղթահարումը
Պլազմոնային ճեղքային նանոանտենաների տեսական և
փորձարարական հետազոտություն
Պարենային անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

16. Հայրապետյան Դավիթ Ռազմիկի

«Մուլտի Ագրո» գիտաարտադրական կենտրոն ՍՊԸ

Էջ 1

2-ից

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարան» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Մաթեմատիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական
համալսարան ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Հայտի ղեկավարի Ա.Ա.Հ.

Հայտի վերնագիր

Կազմակերպության անվանում

20. Մամիկոնյան Վարդան Խաչիկի*

Խաղողի կորիզներից ստացված էքստրակտը լյարդի տոկսիկ ցիռոզի
կանխարգելման և բուժման գործում

ՀՀ ԳԱԱ «Ակադ. Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

21. Մանասելյան Արամ Խաչիկի*

Սպինային փոխազդեցությունները մագնիսական և ոչ մագնիսական
քվանտային օղակներով կառուցվածքներում և դրանց
կիրառությունները
Հակամիկրոբային հատկություններով հերնիոպրոթեզի կիրառման
հնարավորությունը որովայնի առաջային պատի բարդացած
ճողվածքների բուժման ժամանակ
Հայաստանում կենդանիների հատուկ վտանգավոր վարակիչ
հիվանդությունների համաճարակաբանական հետազոտություն և
քարտեզագրում
Հայկական թեմատիկան ժամանակակից թուրք գրականության մեջ (XX
դ. երկրորդ կեսին – XXI դ.սկզբին)
Մոնոցիտների ենթապոպուլյացիաների կողմից ցիտոկինների
արտադրությունը ի պատասխան տարբեր TLR լիգանդների
Մեծ պայծառությամբ ֆոտոնային փնջերի ստացում արագացուցիչների
միջոցով

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ

Տեքստի կատեգորիան ժամանակակից ոճաբանության և
լեզվագործաբանության գիտական հարացույցում
G-քվադրուպլեքսների պոլիմորֆիզմի էներգետիկան

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ

Արդի հայ հեքիաթի հիմնախնդիրները
Լոկալ ինքնությունները քաղաք Երևանում
Ստրուկտուրայի հետ փոխազդեցությամբ պայմանավորված էներգետիկ
մոդուլյացիան թանձրուկում և միկրո-խմբավորումը

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ «Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների
ինստիտուտ» հիմնադրամ

22. Մանուկյան Հրաչյա Վարդանի

23. Մարկոսյան Տիգրան Հակոբի

24. Մելքոնյան Ռուբեն Հովհաննեսի
25. Պողոսյան Դավիթ Ալբերտի*
26. Սարգսյան Արծրուն Արշալույսի
27. Սարգսյան Մարիանա Սամվելի
28. Սարգսյան Շուշանիկ Արթուրի
29. Վարդանյան Նվարդ Խաչատուրի**
30. Վերմիշյան Հարություն Ռաֆիկի
31. Ցականյան Անդրանիկ Վասիլի

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարան» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳՆ «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման
և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ «Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների
ինստիտուտ» հիմնադրամ

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

* - Հայտի ֆինանսավորումը կիրականացվի 2014 թվականից՝ մեկ տարի ժամկետով, հեղինակի «Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամի», «Երիտասարդ գիտնականների
ծրագիր
աջակցության ծրագրի» և ԱՄՆ «Քաղաքացիական հետազոտությունների և մշակումների հիմնադրամի» հետ համատեղ անցկացված «Երիտասարդ գիտնականների հետազոտությունների աջակցության
–2013» մրցույթի շրջանակներում հաղթած ծրագրի իրականացման ավարտից հետո։
** - Հայտի ֆինանսավորումը կիրականացվի «Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիր» հիմնադրամի կողմից։
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