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ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 
 
 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ համապա-
տասխան ոլորտը համակարգող տեղակալ, հանձնաժողովի նախագահ 

 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Հնագիտության և ազգագրու-

թյան ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ՝                
Ա. Բոբոխյան (համաձայնությամբ) 

 
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 

պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության պետ 
  
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 

մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության պետ 
  
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 

պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության 
տարածքային գործունեության համակարգման բաժնի պետ 

 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Հնագիտության և ազգագրու-

թյան ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի գիտական ղեկավար՝ Պ. Ավետիսյան (համաձայնու-
թյամբ) 

 
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 

«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 
տնօրեն՝ Խ. Հարությունյան (համաձայնությամբ)   

 
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 

«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 
տնօրենի տեղակալ՝ Հ. Սանամյան (համաձայնությամբ) 
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ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 
«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 
հնագիտության բաժնի պետ՝ Հ. Սիմոնյան (համաձայնությամբ) 

 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Հնագիտության և ազգագրու-

թյան ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի վաղ հնագիտության բաժնի վարիչ՝ Ռ. Բադալյան 
(համաձայնությամբ) 

 
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի 
պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի գիտական քարտուղար, «Խ. Աբովյանի 
անվան հայկական պետական մանկավարժական  համալսարան» հիմնադրամի 
հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ՝ Ա. Փիլիպոսյան (համաձայնությամբ) 

 
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի պատմության ֆակուլտետի 

հնագիտության և ազգագրության ամբիոնի վարիչ՝ Հ. Ավետիսյան (համաձայնու-
թյամբ) 

 
«Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի հնագիտության բաժնի 

վարիչ՝ Հ. Սիմոնյան (համաձայնությամբ) 
 
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի ճարտարապետության և քաղաքաշինու-

թյան վարչության խորհրդական՝ Ա. Թորոսյան (համաձայնությամբ) 
 
«Էրեբունի»  պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն՝         

Մ. Բադալյան (համաձայնությամբ)  
 
«Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի հնագիտության բաժնի 

ֆոնդապահ, պատմական գիտությունների թեկնածու՝ Ա. Զոհրաբյան (համաձայնու-
թյամբ) 

  
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատմու-

թյան և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության հուշարձանների 
և պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման բաժնի գլխավոր 
մասնագետ (հանձնաժողովի քարտուղար)»:  

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                  ՂԵԿԱՎԱՐ                                                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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