
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ, ՖԻԶԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ 

 

1.  Գ. Դեմիրխանյան   - խորհրդի նախագահ 

2.  Մ. Մելիք-Բախշյան       - ՀՊՄՀ պրոռեկտոր, ռեկտորատի ներկայացուցիչ 

3.  Ա. Գրիգորյան                  - խորհրդի քարտուղար 

4.  Վ. Խառատյան              -  դեկանի տեղակալ (գիտական գծով) 

5.  Ն. Օրդյան              -  դեկանի տեղակալ (ուսումնական գծով) 

6.  Է. Կոկանյան                - ֆիզիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ 

7.  Հ. Միքայելյան              - մաթեմատիկայի և նրա դաս. մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ 

8.  Հ. Հարությունյան         - ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի ամբիոնի   վարիչ 

9.  Ա. Սահրադյան             -  տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի վարիչ 

10.  Գ. Եղիազարյան           - ֆիզիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆ., ֆ.մ.գ.դ. 

11.  Ս. Հարությունյան       - մաթեմատիկայի և նրա դաս. մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆ., ֆ.մ.գ.դ. 

12.  Լ. Արաբաջյան             - մաթեմատիկայի և նրա դաս. մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ֆ.մ.գ.դ. 

13.  Ա. Ղուշչյան - մաթեմատիկայի և նրա դաս. մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, մ.գ.թ. 

14.  Տ. Այվազյան                 - տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ. 

15.  Գ. Էլոյան - ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի ամբիոնի   դոցենտ, մ.գ.թ. 

16.  Գ. Պետրոսյան  - ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի ամբիոնի   դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ. 

17.  Ն. Սաֆարյան                 - ՀՊՄՀ հենակետային վարժարանի տնօրեն, դոցենտ, մ.գ.թ.  

18.  Բ. Խոդերյան                   - արհմկոմիտեի ներկայացուցիչ, դոցենտ,  տ.գ.թ. 

19.  Ա. Բաբայան                   - Մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի դոց., մ.գ.թ. 

20.  Ռ. Ջիջյան                        - փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, փ.գ.դ. 

21.  Ն. Բաբաջանյան          - ֆիզիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստ., ֆ.մ.գ.թ. 

22.  Խ. Ներկարարյան          - պրոֆեսոր, ֆ.մ.գ.դ., ԵՊՀ 

23.  Է. Գուլյան                       - ֆակուլտետի դեկանի օգնական, պրակտիկայի պատասխանատու  

24.  Ք. Հովսեփյան -  բակալավր IY կուրս, ինֆորմատիկա 

25.  Ա. Կարապետյան -  մագիստրանտ I կուրս, բնագիտություն 

26.  Հ. Աբրահամյան  -  բակալավր IY կուրս, մաթեմատիկա 

27.  Զ. Առուստամյան -  բակալավր, III կուրս, տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն 

28.  Վ. Քոսյան -  բակալավր, IY կուրս, տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն 

29.  Ա. Ղարախանյան -  բակալավր IY կուրս, ֆնզնկա 

30.  Տ. Մարգարյան -  բակալավր III կուրս, ֆիզիկա 

31.  Ա. Գաբոյան -  բակալավր III կուրս, մաթեմատիկա 

 


