
Խաչատրյան Գուրգեն Կիպրոնի – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, հեռ. 077770920, gxachatryan@yahoo.com 

Սանթոյան Արեն Մելսի – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ՎՊՀ 

պրոռեկտոր, հեռ. 093193813, gitprorector@vsu.am 

Պողոսյան Ալբերտ – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ՎՊՀ 

բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, հեռ. 093654995,  

poghosyanalbert@mail.ru 

Այվազյան Հովհաննես Հովսեփի – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր,  հեռ. 093440322, vphgrak@yangex.ru 

Բաղդասարյան Վահրամ Վաղինակի – տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, ՎՊՀ ինֆորմատիկայի ու տնտեսագիտամաթեմատիկական 

մեթոդների և մոդելավորման ամբիոնի վարիչ, հեռ. 091403608, 

itmmamb2016@.gmail.com 

Գևորգյան Պարգև Հովհաննեսի – մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, ՎՊՀ մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, հեռ. 094220380, 

mankavambion@mail.ru 

Եթիմյան Գագիկ Լևոնի – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՎՊՀ 

փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ, հեռ. 

095490444,  pilisopsyutyan@inbox.ru 

Զաքարյան Սեյրան Արտուշայի – ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի 

վարիչ, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, հեռ. 

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

Մկրտիչյան Արթուր Երվանդի – ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, 

փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, հեռ. 077192955, 

amkrtchyan@ysu.am 

Մկրտումյան Մելսիկ Պարգևի – ՀՊՄՀ հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, 

Հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի թղթակից 

անդամ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, հեռ. 

091418932, dr-mkrtumyan@mail.ru 
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Մովսիսյան Ֆելիքս Վազգենի – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

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

Քեռյան Գարիկ Միշայի – ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների 

ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, հեռ. 

091499062, garik-keryan@mail.ru 

Վաղարշյան Արթուր Գրիշայի – ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու 

պատմության ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների 

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

Առուստամյան Կարինե Սմբատի – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

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

r.cafedra@gmail.com 

Ավագիմյան Ռոդիկ Ավագիմի – հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,  

ՎՊՀ հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, հեռ. 094331100, 

vphhogebambion@mail.ru 

Թադևոսյան Թադևոս Վրույրի - բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

հեռ. 093008380, r.cafedra@gmail.com 

Թումանյան Սուսաննա Միսակի – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, ՎՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար, հեռ. 

093189898, vphgrak@yangex.ru 

Հարությունյան Հասմիկ Պավելի – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, ՎՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ, հեռ. 077750578, 

hayoclezviambion@gmail.ru 

Վարդանյան Լուսիկ Յուրիկի – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

ՎՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ, հեռ. 094406670, 

otarlezwuneriambion@mail.ru 

Փիլոյան Վալերի Ալբերտի - բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ՎՊՀ 

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