
ԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյան        ԳուրգենԳուրգենԳուրգենԳուրգեն    ԿիպրոնիԿիպրոնիԿիպրոնիԿիպրոնի – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, հեռ. 077770920, gxachatryan@yahoo.com 

ՍանթոյանՍանթոյանՍանթոյանՍանթոյան    ԱրենԱրենԱրենԱրեն    ՄելսիՄելսիՄելսիՄելսի – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,  

    ՎՊՀ  պրոռեկտոր, հեռ. 093193813, gitprorector@vsu.am 

ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան    ԱլբերտԱլբերտԱլբերտԱլբերտ    ԺորժիԺորժիԺորժիԺորժի    – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,  

    ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, հեռ. 093654995, 

    poghosyanalbert@mail.ru 

ԱյվազյանԱյվազյանԱյվազյանԱյվազյան    ՀովհաննեսՀովհաննեսՀովհաննեսՀովհաննես    ՀովսեփիՀովսեփիՀովսեփիՀովսեփի – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, հեռ. 093440322, vphgrak@yangex.ru 

ԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյան    ՎահրամՎահրամՎահրամՎահրամ    ՎաղինակիՎաղինակիՎաղինակիՎաղինակի – տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, ՎՊՀ ինֆորմատիկայի ու տնտեսագիտամաթեմատիկական 

մեթոդների և մոդելավորման ամբիոնի վարիչ, հեռ. 091403608, 

  itmmamb2016@.gmail.com 

ԳևորգյանԳևորգյանԳևորգյանԳևորգյան    ՊարգևՊարգևՊարգևՊարգև    ՀովհաննեսիՀովհաննեսիՀովհաննեսիՀովհաննեսի – մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, ՎՊՀ մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, հեռ. 094220380, 

     mankavambion@mail.ru 

ԵթիմյանԵթիմյանԵթիմյանԵթիմյան    ԳագիկԳագիկԳագիկԳագիկ    ԼևոնիԼևոնիԼևոնիԼևոնի    – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,  

    ՎՊՀ փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ,  

 հեռ. 095490444, pilisopsyutyan@inbox.ru 

ԶաքարյանԶաքարյանԶաքարյանԶաքարյան    ՍեյրանՍեյրանՍեյրանՍեյրան    ԱրտուշայիԱրտուշայիԱրտուշայիԱրտուշայի – ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի 

վարիչ, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,  

    հեռ. 091358255, szakaryan@ysu.am, s.a.zakaryan@mail.ru 

ՄկրտիչյանՄկրտիչյանՄկրտիչյանՄկրտիչյան    ԱրթուրԱրթուրԱրթուրԱրթուր    ԵրվանդիԵրվանդիԵրվանդիԵրվանդի – ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, 

փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, հեռ. 077192955, 

amkrtchyan@ysu.am 

ՄկրտոՄկրտոՄկրտոՄկրտումյանւմյանւմյանւմյան    ՄելսիկՄելսիկՄելսիկՄելսիկ    ՊարգևիՊարգևիՊարգևիՊարգևի – ՀՊՄՀ հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, 

Հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի թղթակից 

անդամ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,  

 հեռ. 091418932, dr-mkrtumyan@mail.ru 

        



ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան    ՖելիքսՖելիքսՖելիքսՖելիքս    ՎազգենիՎազգենիՎազգենիՎազգենի – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

     ՎՊՀ պատմության ամբիոնի վարիչ, հեռ. 091575588, histori-vth@mail.ru 

ՎաղարշյանՎաղարշյանՎաղարշյանՎաղարշյան    ԱրթուրԱրթուրԱրթուրԱրթուր    ԳրիշայիԳրիշայիԳրիշայիԳրիշայի – ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու 

պատմության ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր, հեռ. 091340609, avagharshyan@ysu.am 

    

ՔեռյանՔեռյանՔեռյանՔեռյան    ԳարիկԳարիկԳարիկԳարիկ    ՄիշայիՄիշայիՄիշայիՄիշայի    – ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների 

ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,  

 հեռ.       091499062, garik-keryan@mail.ru 

ԱռուստամյանԱռուստամյանԱռուստամյանԱռուստամյան    ԿարինեԿարինեԿարինեԿարինե    ՍմբատիՍմբատիՍմբատիՍմբատի – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, ՎՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի վարիչ, հեռ. 094055411,  

 r.cafedra@gmail.com 

ԱվագիմյանԱվագիմյանԱվագիմյանԱվագիմյան    ՌոդիկՌոդիկՌոդիկՌոդիկ    ԱվագիմիԱվագիմիԱվագիմիԱվագիմի – հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

ՎՊՀ հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, հեռ. 094331100, 

vphhogebambion@mail.ru 

ԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյան    ԹադևոսԹադևոսԹադևոսԹադևոս    ՎրույրիՎրույրիՎրույրիՎրույրի – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,  

հեռ. 093008380, r.cafedra@gmail.com 

ԹումանյանԹումանյանԹումանյանԹումանյան    ՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննա    ՄիսակիՄիսակիՄիսակիՄիսակի – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, ՎՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար,  

 հեռ. 093189898, vphgrak@yangex.ru 

ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ՀասմիկՀասմիկՀասմիկՀասմիկ    ՊավելիՊավելիՊավելիՊավելի – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

ՎՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ, հեռ. 077750578,  

 hayoclezviambion@gmail.ru 

ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    ԼուսիկԼուսիկԼուսիկԼուսիկ    ՅուրիկիՅուրիկիՅուրիկիՅուրիկի – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

ՎՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ, հեռ. 094406670, 

  otarlezwuneriambion@mail.ru 

ՓիլոյանՓիլոյանՓիլոյանՓիլոյան    ՎալերիՎալերիՎալերիՎալերի    ԱլբերտիԱլբերտիԱլբերտիԱլբերտի    – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

    ՎՊՀ  գրականության ամբիոնի վարիչ, հեռ. 093338996, vphgrak@yangex.ru 


