ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների կողմից 2009թ. կազմակերպվող գիտական
միջոցառումների ցանկ
•

2009 թ. հունիսի 15-21-ը ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտն անց է կացնում
ԱՊՀ պատմության ինստիտուտների միջազգային ասոցիացիայի
խորհրդակցություն "Երիտասարդական ամառային դպրոց"

•

Քննարկում` նվիրված "Հայոց պատմության" ակադեմիական բազմահատորյակի
առաջին հատորի հիմնախնդիրներին, տեղի կունենա 2009 թ. փետրվարի 27-ին
ժամը 1000-ին ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճում

•

2009 թ. հունիսի 15-16-ին Երևանում կանցկացվի ԱՊՀ երկրների պատմության
ինստիտուտների միջազգային ասոցիացիայի 5-րդ նստաշրջանը

•

2009 թ. հունիսի 15-21-ը ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտն անց է կացնում
ԱՊՀ պատմության ինստիտուտների միջազգային ասոցիացիայի
խորհրդակցություն "Երիտասարդական ամառային դպրոց"

•

2009թ. հունիսի 29-30-ը ՀՀ ԳԱԱ Նախագահությունն անց է կացնում
կոնֆերանս "ԱՊՀ Երկրների զարգացման ինովացիոն ուղին. ռազմավարություն
և հեռանկարներ"

•

2009թ. հունիսի 29-ից 30-ը Հայաստանում կանցկացվի գիտա-գործնական
գիտաժողով. "ԱՊՀ երկրների զարգացման նորամուծական ուղին.
ռազմավարություն և հեռանկարներ" խորագրով

•

2009 թ. հուլիսի 6-11-ը Ա.Բ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի
ինստիտուտն անց է կացնում X -րդ միջազգային սիմպոզիում "Բարձր
ջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզ": Մանրամասներին կարելի է
ծանոթանալ http://shs2009.sci.am/ կայքում

•

2009 թ. օգոստոսի 27-ից սեպտեմբերի 2-ը ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական
հետազոտությունների ինստիտուտը Երևանի պետական համալսարանի հետ
համատեղ անց է կացնում միջազգային կոնֆերանս "Օպտիկայի և ֆոտոնիկայի
ժամանակակից խնդիրները": Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ
http://www.ipr.sci.am/mpop կայքում

•

2009 թ. սեպտեմբերի 7-14-ը ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտն անց է
կացնում 8-րդ միջազգային գիտաժողով "Հավանականային և անալիտիկ
մեթոդները մաթեմատիկական ֆիզիկայում": Մանրամասներին կարելի է

ծանոթանալ http://math2009.e-productions.am/ կայքում
•

2009 թ. սեպտեմբերի 9-11-ը ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս.Դավթյանի անվ. հիդրոպոնիկայի
պրոբլեմների ինստիտուտն անց է կացնում "Բույսերի անհող մշակման
ժամանակակից հիմնախնդիրները" 5-րդ միջազգային կոնֆերանսը` նվիրված
ակադեմիկոս Գ.Ս.Դավթյանի ծննդյան 100-ամյակին

•

2009 թ. սեպտեմբերի 14-19-ը ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտն անց է կացնում Գիտական նստաշրջան` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ
հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հիմնադրման 50-ամյակին

•

2009 թ. սեպտեմբերի 15-17-ը ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության
ինստիտուտն անց է կացնում Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով և
սեմինար "Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության զարգացման
հեռանկարները - 2"

•

2009 թ. սեպտեմբերի 22-24-ը ՀՀ ԳԱԱ Վ.Հ.Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի
աստղաֆիզիկական դիտարանն անց է կացնում խորհրդակցություն
"Աստղագիտության բնագավառում Ֆրանսիայի և Հայաստանի գիտական
համագործակցության ներկան և ապագան": Մանրամասներին կարելի է
ծանոթանալ http://www.bao.am կայքում

•

2009 թ. սեպտեմբերի 22-24-ը ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտն անց է
կացնում միջազգային գիտաժողով "Ուրարտուն և իր հարևանները"` նվիրված Ն.
Հարությունյանի ծննդյան 90-ամյակին

•

2009 թ. սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 2–ը ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և
ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտն անց է կացնում "Կոմպյուտերային
գիտություն և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ" VII միջազգային գիտաժողովը:
Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://csit.am/2009/ կայքում

•

2009 թ. սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 1-ը ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի
ինստիտուտն անց է կացնում Երիտասարդ գիտնականների XIII միջազգային
գիտաժողով: Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ
http://www.mechins.sci.am/CONFERENCES/Conference-Nagush-Harutunyan100/index.htm կայքում

•

2009 թ. սեպտեմբեր ամսին տեղի կունենա Միջազգային գիտաժողով
"Կենսատեխնոլոգիա և առողջություն - 3", կազմակերպված Ռուս-Հայկական
(Սլավոնական) Համալսարանի, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության
ինստիտուտի և DAAD-ի կողմից: Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ

www.molbiol.sci.am կայքում
•

2009 թ. հոկտեմբերի 1-2-ը ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և
իրավունքի ինստիտուտն անց է կացնում Հոբելյանական գիտաժողով` նվիրված
ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին

•

2009 թ.-ի հոկտեմբերի 6-ից 8-ը Երևանում անց է կացվելու միջազգային
գիտաժողով "ՈՒղեղի իմունային համակարգի նյարդաքիմիական և
նյարդաէնդոկրինային հիմնահարցերը" թեմայով, նվիրված ակադեմիկոս Արմեն
Անուշավանի Գալոյանի ծննդյան 80-ամյակին: Սույն միջոցառման
շրջանակներում 2009 թ. հոկտեմբերի 8-ին կանցկացվի երիտասարդ
գիտնականների գիտաժողով

•

2009 թ. հոկտեմբերի 7-8-ը ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտը`
Մերձավոր Արևելքի ֆրանսիական ինստիտուտի Դամասկոսի մասնաճյուղի հետ
համատեղ, անց է կացնում "Հայերը Բիլադ-ալ-Շամում. ինտեգրում և
մարգինալացում (X-XV դդ." միջազգային գիտաժողով

•

2009 թ. հոկտեմբերի 13-16-ը ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների
ինստիտուտն անց է կացնում Ամենամյա միջազգային կոնֆերանս` "Լազերային
Ֆիզիկա-2009": Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ:
http://www.ipr.sci.am/lp/2009/ կայքում

•

Ռուս-Հայկական (Սլավոնական համալսարանը) ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային
կենսաբանության ինստիտուտի հետ համատեղ կազմակերպում է Միջազգային
կոնֆերանս "Կենսատեխնոլոգիա և առողջություն" և DAAD միության
անդամների սեմինար, որը տեղի կունենա 2009 թ. հոկտեմբերի 15-ից 17-ը:
Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://www.molbiol.sci.am/conf.html
կայքում

•

2009 թ. հոկտեմբերի 17-20-ը ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոնն անց է կացնում "Շիրակի պատմամշակութային
ժառանգությունը" միջազգային 8-րդ գիտաժողովը

•

2009թ. հոկտեմբերի 19-ից 20-ը ՀՀ ԳԱԱ-ում կանցկացվի "Information &
Brokerage Event" միջոցառումը` նվիրված ԵՄ 7-րդ Շրջանակային Ծրագրի
"Բնապահպանություն (ներառյալ կլիմայի փոփոխություններ)" թեմատիկ
ուղղությանը

•

2009 թ. հոկտեմբերի 26-30-ը ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների
ինստիտուտն անց է կացնում միջազգային գիտաժողով` "Էլեկտրոնների,
պոզիտրոնների, նեյտրոնների և ռենտգենյան ճառագայթների ցրումը արտաքին

ազդակների ազդեցությամբ": Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ
http://www.iapp.am/ կայքում
•

2009թ. նոյեմբերի 11-ին ժամը 14:00-ին ՀՀ գիտությունների ազգային
ակադեմիայի նախագահության նիստերի դահլիճում կկայանա հանդիսավոր
նիստ նվիրված մեծանուն ճարտարագետ-գիտնական, գլխավոր կոնստրուկտոր,
պրոֆեսոր, Լենինյան և ԽՍՀՄ պետական մրցանակների դափնեկիր ՍԱՄՎԵԼ
ԳՐԻԳՈՐԻ ՔՈՉԱՐՅԱՆՑԻ ծննդյան 100-ամյակին

•

Enterprise Incubator Foundation, RA Ministry of Economy, and U.S. Civilian Research
& Development Foundation cordially invite you to participate in the Venture
Conference of Science and Technology Entrepreneurship Program (STEP) to be held
at 9.30 -18.00 on December 2, 2009 at Ani Plaza Hotel, "Ani" Hall

•

2009 թ. դեկտեմբերի 22-ին, ժամը 11-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի
նիստերի դահլիճում տեղի կունենա Երիտասարդ հայ արվեստաբանների
գիտական չորրորդ նստաշրջանը` նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 140-ամյակին

•

2009 թ. դեկտեմբերի 23-ին, ժամը 13.00-ին ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի
դահլիճում տեղի կունենա գիտական նստաշրջան` նվիրված Հովհաննես
Թումանյանի ծննդյան 140 ամյակին

