ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների կողմից 2010թ. կազմակերպվող գիտական
միջոցառումների ցանկ
•

Փետրվարի25-ից 26-ը ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտն
անց է կացնում "Հին Հայաստանի մշակույթը" հանրապետական XV գիտական
նստաշրջանը

•

Ապրիլի 20-ից 21-ը ՀՀ ԳԱԱ պատմության, արևելագիտության, լեզվի,
գրականության ինստիտուտներ, հայոց ցեղասպանության թանգարանինստիտուտը անց են կացնում Հայոց Ցեղասպանության 95-րդ տարելիցին
նվիրված գիտաժողով

•

Մայիսի 3-ից 4-ը ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտն անց է կացնում
գիտական նստաշրջան "Ջահուկյանական ընթերցումներ" նվիրված ակադեմիկոս
Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 90-ամյակին

•

Մայիսի 27-ից 28-ը ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտն անց է կացնում ՀՀ ԳԱԱ
պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների խորհրդի XXXI
գիտական նստաշրջանը

•

Մայիսի 26-ից 27-ը ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության
ինստիտուտն անց է կացնում հանրապետական գիտաժողով` "ՀՀ
տնտեսությունը ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում.
Կայունացման և զարգացման հիմնախնդիրները": Մանրամասներին կարելի է
ծանոթանալ http://economics.sci.am/ կայքում

•

Մայիսին ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտն անց է կացնում
Երիտասարդ գիտնականների միջազհային գիտաժողով "Մոլեկուլային և
բջջային կենսաբանության զարգացման հեռանկարները - 2": Մանրամասներին
կարելի է ծանոթանալ http://molbiol.sci.am/ կայքում

•

Սեպտեմբերի 13-17-ը ՀՀ ԳԱԱ Մ.Գ. Մանվելյանի անվ. ընդհանուր և
անօրգանական քիմիայի ինստիտուտն անց է կացնում միջազգային 2-րդ
գիտաժողովը "Քիմիա և քիմիական տեխնոլոգիաներ"

•

"ԲԻՕՖԱՐՄԱ 2010: գիտությունից դեպի արտադռություն" Երկրորդ միջազգային
գիտաժողովը կկայանա Երևանում մայիսի 17-20: Մանրամասների հետ կարելի է
ծանոթանալ. www.insuran.net.
Բացումը մայիսի 17-ին ժ. 10.00 ՀՀ ԳԱԱ Նախագահությանում:
Կազմակերպիչներն են` ՌԳԱ Պուշչինոյի հետազոտական կենտրոնը,
Ռուսաստան; ՌԳԱ ակադեմիկոսներ Մ.Մ.Շեմյակինի և Յ.Ա.Օվչիննիկովի անվան

Բիոօրգանական քիմիայի ինստիտուտի փորձարարական բիոտեխնոլոգիական
արտադրությունը (ՌԳԱ ԲՔԻ ՓԲԱ), Ռուսաստան; ԱՆ Դեղերի և բժշկական
տեխնոլոգիաների փորձաքննական գիտական կենտրոնը, Հայաստան; ՀԱԱ
Հր.Բունյաթյանի անվան Կենսաքիմիայի Ինստիտուտը, Հայաստան; GH
BioQuenta Consulting e.U.,Ավստրիա, Ֆարմբիոտեխինզեստ, Ռուսաստան:
•

Հուլիսի 29-ից 30-ը ՀՀ ԳԱԱ պատմության, արևելագիտության ինստիտուտներն
անց են կացնում Սևրի պայմանագրի 90-ամյակին նվիրված համատեղ
գիտաժողով

•

Հուլիսի 20-ից 21-ը ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտն անց է կացնում
երիտասարդ արևելագետների XXXI գիտաժողովը

•

Օգոստոսի 22-27ը ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի
գիտատեխնոլոգիական կենտրոնն անց է կացնում 8-րդ միջազգային
գիտաժողով "Ցածր ջերմաստիճանային քիմիա"

•

Սեպտեմբերի 6-9-ը ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտն անց է կացնում
միջազգային գհիտաժողով, նվիրված ականավոր գիտնական, ակադեմիկոս Ա.Լ.
Թախտաջյանի ծննդյան 100-ամյակին

•

Սեպտեմբերի 6-27-ը ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի
աստղաֆիզիկական դիտարանն անց է կացնում "Երիտասարդ
աստղաֆիզիկոսների երրորդ միջազգային դպրոց": Մանրամասներին կարելի է
ծանոթանալ http: //www.bao.am/ կայքում

•

Սեպտեմբերին ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտն, ՌԳԱ Ստեկլովի անվ.
մաթեմատիկական ինստիտուտանց անց են կացնում Ռուս-Հայկական երրորդ
խորհրդակցությունը` նվիրված մաթեմատիկական ֆիզիկայի, կոմպլեքս անալիզի
և հարակից հարցերին: Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ
http://math.sci.am/ կայքում

•

Սեպտեմբերին ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտն անց է
կացնում միջազգային գիտաժողով "Հայաստանում երկրաբանության արդի
խնդիրները և զարգացման հեռանկարները", նվիրված ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական
գիտությունների ինստիտուտի հիմնադրման 75-ամյակին

•

Սեպտեմբերի 23-26-ը ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտն
անց է կացնում միջազգային գիտաժողով "ԳԲՀ և ՏՀց ալիքների տեխնիկան և
կիրառումը կենսաբժշկական, հեռազննման և ռադիոլոկացիոն
տեխնոլոգիաներում" նվիրված ինստիտուտի հիմնադրման 50-ամյակին:

Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://www.irphe.am/ կայքում
•

Սեպտեմբերի 28-30 ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի
աստղաֆիզիկական դիտարանն անց է կացնում "Աստղագիտությունը որպես
համաշխարհային ժառանգություն" միջազգային գիտաժողով` նվիրված Անանիա
Շիրակացու ծննդյան 1400-ամյակին: Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ
http://www.bao.am/ կայքում

•

Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտն, ՀՀ տեսական և
կիրառական մեխանիկայի ազգային կոմիտեն, ՌԴ տեսական և կիրառական
մեխանիկայի ազգային կոմիտեն, ՌԳԱ մեխանիկայի պրոբլեմների ինստիտուտն
անց են կացնում "Հոծ միջավայրի մեխանիկայի արդի պրոբլեմներ" միջազգային
գիտաժողով

•

Հոկտեմբերի 4-6-ը ՀՀ ԳԱԱ միկրոբիոլոգիայի և մանրէների ավանդադրման
կենտրոնն անց է կացնում միջազգային գիտաժողով "Էքստրեմոֆիլ
միկրոօրգանիզմներ` էկոլոգիա, դերը բնության մեջ և կիրառումը":
Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://microbio-caucasus.lbl.gov/ կայքում

•

Հոկտեմբերի 12-15-ը ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտն
անց է կացնում ամենամյա միջազգային գիտաժողով "Լազերային ֆիզիկա 2010": Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ http://www.ipr.sci.am/ կայքում

•

Հոկտեմբերին Հայ-Ռուսական /Սլավոնական/ համալսարանը և ՀՀ ԳԱԱ
մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտն անց են կացնում միջազհային
գիտաժողով "Կենսատեխնոլոգիա և առողջություն – 4": Մանրամասներին
կարելի է ծանոթանալ http://molbiol.sci.am/ կայքում

•

Հոկտեմբերին Հայկական քիմիական ընկերություն անց է կացնում Հայկական
քիմիական ընկերությանն 2-րդ գիտաժողովը` "Նոր նյութեր և նոր քիմիական
պրոցեսներ"

•

Հոկտեմբերի 15-ին ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտն
անց է կացնում հանրապետական գիտաժողով` "Ավետիք Իսահակյանի "ԱբուԼալա-Մահարի" պոեմի միջազգային արձագանքները"

•

Հոկտեմբերի 8-ից 10-ը ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների
կենտրոնն անց է կացնում 8-րդ միջազգային գիտաժողովը` "Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը"

•

Ապրիլի 14-16-ը ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի եւ ավտոմատացման պրոբլեմների
ինստիտուտը, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը, Էքսպերիմենտալ

մաթեմատիկայի ինստիտուտը, Դյուսբուրգի-Էսսենի համալսարանը, Ս.Պետերբուրգի ճարտարագիտական պետական համալսարանը, Ս.Պետերբուրգի տիեզերական սարքաշինության պետական համալսարանը
կազմակերպում են Հայ-Գերմանական-Ռուսական գիտաժողով Ինֆորմացիայի
տեսության կիրառություններ, կոդավորում եւ անվտանգություներ:
Մանրամասներին կարելի ծանոթանալ. http://ipia.sci.am/web/WAITSC2010.htm
կայքում
•

Հոկտեմբերի 4-8-ը Հայկական քիմիական ընկերությունը կազմակերպում է իր 2րդ "Նոր նյութեր և պրոցեսներ" գիտաժողովը

•

2010թ. հոկտեմբերի 7-ից 8-ը ՀՀ ԳԱԱ-ում կանցկացվի "Information & Brokerage
Event" միջոցառումը` նվիրված ԵՄ 7-րդ Շրջանակային Ծրագրի
"Բնապահպանություն /ներառյալ կլիմայի փոփոխություններ/ " թեմատիկ
ուղղությանը: Մանրամասն տեղեկությունների համար այցելեք միջոցառման
կայքը. http://be.sci.am/

