ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների կողմից 2011թ. կազմակերպվող գիտական
միջոցառումների ցանկ
•

2011թ.-ի փետրվարի 16-18-ը ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի
բաժանմունքը անց է կացնում "Լազերային ֆիզիկա, տեխնիկա,
տեխնոլոգիաներ" թեմայով լսումներ

•

2011թ.-ի մարտին ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտը, ՀՀ
գրողների միությունը և ԵՊՀ անց են կացնում «Վահան Տերյանը և եվրոպական
սիմվոլիզմի ավանդույթները» գիտաժողով (litinst@sci.am)

•

2011թ.-ի ապրիլին ՀՀ ԳԱԱ գիտությունների բաժանմունքները անց են կացնում
տարեկան ընդհանուր ժողովները

•

2011թ.-ի ապրիլի 20-21-ը ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարանիֆստիտուտը անց է կացնում "Հայոց ցեղասպանությունը և Սկանդինավյան
երկրների ռեակցիան" միջազգային գիտաժողով (director@genocide-museum.am)

•

2011թ.-ի մայիսին ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտը անց է կացնում
"Թուրքիայի պատմության հրատապ խնդիրները" միջազգային գիտաժողով:
Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://orient.sci.am կայքում

•

2011թ.-ի մայիսին ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտը անց է
կացնում գիտական նստաշրջան` նվիրված Հ.Աճառյանի ծննդյան 135-ամյակին
(instlingv@sci.am)

•

2011թ.-ի հունիսի 27-30-ը ՀՀ ԳԱԱ Հ.Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի
ինստիտուտը անց է ացնում Երիտասարդ գիտնականների միջազգային
կոնֆերանս: Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://aab.sci.am կայքում

•

2011թ.-ի հունիսին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտը անց է կացնում ՀՀ ԳԱԱ
պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների խորհրդի XXXII
գիտական նստաշրջան (history@sci.am)

•

2011 թ.-ի հունիսին ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության
ինստիտուտը անց է կացնում "Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման
արդի հիմնախնդիրները" հանրապետական գիտական նստաշրջան
(nas_ie@sci.am)

•

2011թ.-ի հուլիսին ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժանմունքը, ՀՀ
ԳԱԱ Վ.Ա.Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարանը անց են

կացնում "Ռելյատիվիստիկ աստղաֆիզիկա"-ի տարածաշրջանային սեմինար:
Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://www.bao.am կայքում
•

2011թ.-ի հուլիսին ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտը անց է կացնում
Երիտասարդ արևելագետների XXXII գիտաժողով: Մանրամասներին կարելի է
ծանոթանալ http://orient.sci.am կայքում/

•

2011թ.-ի հուլիսի 10-17-ը ՌԳԱ կենտրոնական տնտեսագիտամաթեմատիկական ինստիտուտը, ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինտիտուտը, ՀՀ
ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտը, ԵՊՀ և
Արցախի պետական համալսարանը անց են կացնում «Դինամիկական
համակարգեր, ոչ գծային անալիզ և դրանց կիրառությունները» միջազգային
գիտաժողով: Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ: www.matharmconf2011.ru
կայքում

•

2011թ.-ի հոկտեմբերի 4-7-ը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարովի անվ. երկրաֆիզիկայի և
ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտը անց է կացնում միջազգային
գիտաժողով` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվ. երկրաֆիզիկայի և
ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտի հիմնադրման 50-ամյակին
(iges@shirak.am, As_iges@shirak.am)

•

2011 թ.-ի սեպտեմբերի 10-17-ը ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտը
անց են կացնում "Հարմոնիկ անալիզ և մոտավորություններ" V-րդ միջազգային
գիտաժողով: Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ
http://math.sci.am/conference/sept2011/conf.html կայքում

•

2011թ.-ի սեպտեմբերի 26-30-ը ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման
պրոբլեմների ինստիտուտը անց է կացնում "Կոմպյուտերային գիտություն և
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ` CSIT-2011" 8-րդ միջազգային գիտաժողով:
Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://iiap.sci.am կայքում

•

2011թ. Սեպտեմբերի 26-29 ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի
գիտական կենտրոնը և Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը անց են
կացնում միջազգային գիտական կոնֆերանս «Կովկասի ֆաունայի
կենսաբազմազանությունը և նրա պահպանության խնդիրները» խորագրով

•

2011թ.-ի սեպտեմբերին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտը, ԵՊՀ և
Մխիթարյան միաբանությունը անց են կացնում միջազգային գիտաժողով`
նվիրված Մխիթարյան միաբանության (Ավստրիա) հիմնադրման 200ամյակին(history@sci.am)

•

2011թ.-ի սեպտեմբերին ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտը անց է
կացնում Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական գիտական նստաշրջան
(nstlingv@sci.am)

•

2011թ.-ի սեպտեմբերին ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժանմունքը և
ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտը անց են կացնում
Օպտիկայի և դրա կիրառությունների միջազգային սիմպոզիում:
Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://www.ipr.sci.am կայքում

•

2011թ.-ի սեպտեմբերի 19-24-ը ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտը, ՌԳԱ
մեխանիկայի պրոբլեմների ինստիտուտը և Գորիսի պետական համալսարանը
անց են կացնում "Դեֆորմացվող միջավայրերի փոխազդեցության դինամիկայի
պրոբլեմներ” VII միջազգային գիտաժողով: Մանրամասներին կարելի է
ծանոթանալ http://www.mechins.sci.am կայքում

•

2011թ.-ի սեպտեմբեր-հոկտեմբերին ՀՀ ԳԱԱ "Հայկենսատեխնոլոգիա"
գիտաարտադրական կենտրոնը (ՀՀ ԳԱԱ միկրոբիոլոգիայի և մանրէների
ավանդադրման կենտրոնը) անց է կացնում "Գիտատեխնոլոգիական հիմքի
ստեղծումը՝ համալիր հումքից երկաթօքսիդացնող բակտերիաների
իմմոբիլիզացված կենսազանգվածի օգտագործմամբ գունավոր և ազնիվ
մետաղների առանձնացման բարձր արդյունավետության տեխնոլոգիայի
մշակման համար” կլոր սեղան (ԱՊՀ նպատակային իննովացիոն ծրագրի
համագործակցության ներկայացված Հայտի շրջանակներում)(microbio@sci.am,
lmark@sci.am)

•

2011թ.-ի սեպտեմբեր-հոկտեմբերին ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության
ինստիտուտը անց է կացնում "Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության
զարգացման հեռանկարներ – 3" Երիտասանդ գիտնականների միջազգային
կոնֆերանս: Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://molbiol.sci.am
կայքում

•

2011թ.-ի հոկտեմբերի 16-17-ը ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի
բաժանմունքը և ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտը
անց են կացնում Գ.Ա.Ասկարյանի անվ. երիտասարդ գիտնականների արտագնա
դպրոց: Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ www.iapp.am կայքում

•

2011թ.-ի հոկտեմբերի 3-5-ը ՀՀ ԳԱԱ Հ.Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի
ինստիտուտը անց է կացնում Միջազգային կոնֆերանս` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ
Հ.Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտի հիմնադրման 50-ամյա
հոբելյանին: Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://aab.sci.am կայքում

•

2011թ.-ի հոկտեմբերի 11-14-ը ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի
բաժանմունքը և ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտը անց
են կացնում "Լազերային ֆիզիկա-2011" միջազգային գիտաժողով:
Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://www.ipr.sci.am կայքում

•

2011թ.-ի հոկտեմբերին Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանը և ՀՀ
ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը անց են կացնում
"Կենսատեխնոլոգիա և առողջություն – 5" միջազգային գիտաժողով:
Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://molbiol.sci.am կայքում

•

2011թ.-ի հոկտեմբերին Լ.Օրբելու անվ. Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտը անց է
կացնում Երիտասարդ գիտնականների դպրոց նեյրոգիտությունների
բնագավառում: Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ: www.physiol.sci.am
կայքում

•

2011թ.-ի հոկտեմբերի 18-22-ը ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի
բաժանմունքը և ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտը
անց են կացնում "Էլեկտրոնների, պոզիտրոնների, նեյտրոնների և ռենտգենյան
ճառագայթների ցրումը արտաքին ազդակների առկայությամբ –2011"
միջազգային կոնֆերանս: Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ www.iapp.am
կայքում

•

2011թ.-ի հոկտեմբերին ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվ. գրականության
ինստիտուտը անց է կացնում «Հայ գիրքը և հայ գրականությունը» կոնֆերանս`
նվիրված Հայ տպագիր գրքի 500-ամյակին (litinst@sci.am)

•

2011 թ.-ի հոկտեմբերին ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը անց է կացնում
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների վեցերորդ գիտաժողով (instart@sci.am)

•

2011թ.-ի նոյեմբերին ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայա¬գիտա¬կան հետազոտությունների
կենտրոնը անց է կացնում գիտաժողով-ցուցահանդես` նվիրված Անի-ն
Հայաստանի մայրաքաղաք հռչակելու 1050-ամյակին (hkentron@mail.ru)

•

2011թ.-ի նոյեմբերին ՀՀ ԳԱԱ մամեմատիկական և տեխնիկական
գիտությունների բաժանմունքը անց է կացնում ընդհանուր ժողով

