
Հավելված 

ՀՀ ԳԿ նախագահի 

«16» հունվար 2020 թ. 

N 02-Ա/Ք հրամանի 

ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք  

գիտական միջոցառումների ցանկ 

Հ/հ Գիտական միջոցառման խորագիրը Կազմակերպության անվանումը 
Անցկացման 

ժամկետը 

1 
Ապագայի Հայաստան. Երիտասարդ 

գիկտնականների գիտաժողով-դպրոց 

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական 

միջազգային կենտրոն 
15-16 մարտ 

2 

Ազգային մտածողությունը և 

անկախության շրջանի հայ 

գրականությունը. մարտահրավերներ և 

զարգացման ուղիներ 

«Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամ 
ապրիլ 

3 

Հոբելյանական նստաշրջան՝ նվիրված 

Ղևոնդ Ալիշանի և Մկրտիչ Ա Խրիմյանի 

ծննդյան 200-ամյակներին 

ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Աբեղյանի անվան 

գրականության ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ 

9-10 ապրիլ 

4 

«Համեմատական 

ցեղասպանագիտություն. 

մարտահրավերներ, զարգացման 

միտումներ» միջազգային գիտաժողով  

«Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամ 

20-22 

ապրիլ 

5 
Ջրային ռեսուրսների կառավարման 

արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում 

«Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամ 
մայիս 

6 

Գիտաժողով՝ նվիրված ակադեմիկոս 

Ա.Գալոյանի ծննդյան 90-ամյակին 

«Նեյրոկենսաբանությունը 21-րդ դարում» 

ՀՀ ԳԱԱ «Հ.Բունիաթյանի 

անվան կենսաքիմիայի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

1-2 մայիս 

7 

«Աստղագիտություն և աստղաֆիզիկա» 

համաեվրոպական ամսագրի 

տնօրենների խորհրդի նիստ (''Astronomy 

and Astrophysics'' all-Evropean journal 

Board of Directors meeting)  

ՀՀ ԳԱԱ Վ. 

Համաբարձումյանի անվան 

Բյուրականի աստղադիտարան 

ՊՈԱԿ  

14-15 մայիս 



8 

«Օտար լեզուները միջազգային 

հարաբերություններում» միջազգային 

գիտաժողով 

«Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամ 
15-16 մայիս 

9 
«Սթրես և վարքագիծ» միջազգային 

գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ «Լ.Օրբելու անվան 

ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ 

21-23 մայիս 

10 

Միջազգային սեմինար «Հեռազննման 

տվյալների մշակման նորարարական 

տեխնոլոգիաներ. բազմաչափ 

տեղեկատվական համակարգեր (Data 

Cube)»  

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային 

հետազոտությունների 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 

23-24 

հունիս 

11 

«Բազմաչափ վիճակագրական 

վերլուծություն, էկոնոմետրիկա և 

իրական պրոցեսների մոդելավորում» 

Սերգեյ Այվազյանի անվան 

հոբելյանական X միջազգային դպրոց-

գիտաժողով 

«Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամ 

23 հունիս-2 

հուլիս 

12 

Երեխաներն ու ազգը. երեխաների բռնի 

փոխանցումը և Ցեղասպանության 

կոնվենցիան պատմական և արդի լույսի 

ներքո (''Children and Nation: Forcible 

Child Transfer and the Genocide 

Convention througe Historical and 

Contemporary Lens") 

 «Հայոց ցեղասպանության 

թանգարան-ինստիտուտ» 

հիմնադրամ 

15-17 հուլիս 

13 
«Սիմետրիայի մեթոդները ֆիզիկայում» 

XVIII միջազգային գիտաժողով 

«Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամ 
20-24 հուլիս 

14 

Միկրոալիքային և տերահերցային 

տեխնոլոգիաներ և 

հեռահաղորդակցական կապ (IRPhE-

2020) 

ՀՀ ԳԱԱ «Ռադիոֆիզիկայի և 

էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ 

սեպտեմբեր 

15 
«Եղիշե Թադևոսյան - 150» գիտական 

նստաշրջան 

ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 
սեպտեմբեր 

16 

Պրոֆեսոր Հայկ Գեղամի Ղազարյանի 

80-ամյակին նվիրված միջազգային 

կոնֆերանս «Ֆունկցիոնալ 

տարածություններ և դրանց 

կիրառությունները» 

Հայ-ռուսական (սլավոնական) 

համալսարան ԲՄԿ ՊՈՒՀ 

13-19 

սեպտեմբեր 

17 

«Աստղագիտական շրջահայություններ և 

մեծ տվյալներ» (''Astronomical Surveys and 

Big Data'') միջազգային գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ Վ. 

Համաբարձումյանի անվան 

Բյուրականի աստղադիտարան 

ՊՈԱԿ  

14-18 

սեպտեմբեր 



18 
«Լազերային ֆիզիկա-2020» միջազգային 

կոնֆերանս 

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական 

հետազոտությունների 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

15-18 

սեպտեմբեր 

19 

Կովկասի ֆաունայի 

կենսաբազմազանությունը և 

պահպանության հիմնախնդիրները - 4 

ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության 

և հիդրոէկոլոգիայի գիտական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 

21-26 

սեպտեմբեր 

20 

Երիտասարդ գիտնականների V 

միջազգային գիտաժողով 

«Երկրաֆիզիկայի, ինժեներային 

սեյսմաբանության և սեյսմակայուն 

շինարարության արդի 

հիմնախնդիրները» 

ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Նազարովի անվան 

երկրաֆիզիկայի և 

ինժեներային սեյսմաբանության 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

25-27 

սեպտեմբեր 

21 Բրյուսովյան ընթերցումներ - 2020 

 «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան 

պետական 

լեզվահասարակագիտական 

համալսարան» հիմնադրամ 

10-12 

հոկտեմբեր 

22 
Կենսատեխնոլոգիա. գիտություն և 

պրակտիկա, նորարարություն և բիզնես 

ՀՀ ԳԱԱ 

«Հայկենսատեխնոլոգիա» 

գիտաարտադրական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 

 15-16 

հոկտեմբեր  

23 

Հայերենագիտական միջազգային 

գիտաժողով՝ նվիրված ակադեմիկոս 

Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 100-

ամյակին 

ՀՀ ԳԱԱ «Հ.Աճառյանի անվան 

լեզվի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

15-16 

հոկտեմբեր 

24 

«Հայկական դիվանագիտությունը և 

Մերձավոր Արևելքը» միջազգային 

գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

20-21 

հոկտեմբեր 

25 Հայագիտությունը Մոնղոլիայում 

 «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան 

պետական 

լեզվահասարակագիտական 

համալսարան» հիմնադրամ 

20-22 

հոկտեմբեր 

26 
«Ֆարմացիայի արդի ձեռքբերումները» II 

միջազգային գիտաժողով 

«Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամ 

22-23 

հոկտեմբեր 

27 
«Գիտության շաբաթ-2020»` նվիրված 

ԵՊԲՀ հիմնադրման 100-ամյակին 

 «Երևանի Մ.Հերացու անվան 

պետական բժշկական 

համալսարան» հիմնադրամ 

2-6 

նոյեմբեր 

28 ՀԱՊՀ տարեկան գիտաժողով 

«Հայաստանի ազգային 

պոլիտեխնիկական 

համալսարան» հիմնադրամ 

16-20 

նոյեմբեր 

 


