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Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարի 2000 թվականի մարտի 28-ի N 151 հրամանով հաստատված Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում դատական 

փորձագետի որակավորման կարգի 2.1 կետը և Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 

հավելվածի 12-րդ կետի «դ» ենթակետը. 

 
Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝ 

 
 1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության համակարգում դատական փորձագետի որակավորման 

հանձնաժողովի հետևյալ կազմը. 

 
Արման ԹԱԹՈՅԱՆ Հանձնաժողովի նախագահ, 
 Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-

տության նախարարի տեղակալ,  
 իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 
 
Արամ ԳԱՀՆԱՊԵՏՅԱՆ Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, 
 «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտա-

կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն,  
բժշկական գիտությունների թեկնածու 

 
 Հանձնաժողովի անդամներ՝ 
  
Վարդան ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտա-

կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ 
փորձագիտական աշխատանքների գծով, 
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու 
 



 
Ժորժ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտա-

կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ 
գիտամեթոդական գծով 

 
Արսեն ԱԶԻԶՅԱՆ «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտա-

կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի նյութագիտության 
լաբորատորիայի վարիչ,  
քիմիական գիտությունների թեկնածու 
 

Արամ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Ինժեներ-շինարար, շինարարատեխնիկական 
փորձաքննություններ կատարելու իրավասու-
թյամբ փորձագետ, «Իմաստ» ՍՊԸ տնօրենի 
տեղակալ 

 
Արթուր ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտա-

կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կենսաբանական 
ծագման օբյեկտների և թմրամիջոցների 
քրեագիտական հետազոտությունների լաբորա-
տորիայի վարիչ  

 
Էլեն ԲԱԲԱՅԱՆ «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտա-

կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հետքաբանության 
լաբորատորիայի վարիչ  

 
Արա ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտա-

կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ապրանքագիտության 
լաբորատորիայի վարիչ  

 
Արմեն ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտա-

կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ճանապարհատրանս-
պորտային պատահարների հետազոտության 
լաբորատորիայի վարիչ  

 
Վահե ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտա-

կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ձեռագրի և 
փաստաթղթերի քրեագիտական հետազոտու-
թյունների լաբորատորիայի վարիչ, ֆիզ.մաթ. 
գիտությունների թեկնածու  

 
Արամ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտա-

կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ձգաբանության և 
պայթունատեխնիկական  հետազոտությունների 
լաբորատորիայի վարիչ  

 
 



 
Վաչե ՆԻՆՈՅԱՆ «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտա-

կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տեսաձայնագրվածքի  
հետազոտության լաբորատորիայի վարիչ  

 
Պետիկ ՍՄԲԱՏՅԱՆ «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտա-

կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնտեսագիտության 
լաբորատորիայի վարիչ  

 
Արտաշես ՋԱՎԱԴՅԱՆ Հայաստանի Հանրապետության Գիտություն-

ների Ազգային Ակադեմիայի «Փորձաքննու-
թյունների ազգային բյուրո»   ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, 

 բժշկական գիտությունների թեկնածու 
 
Հրայր ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ Հայաստանի Հանրապետության քննչական 

կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր 
վարչության քննության վերահսկողության և 
աջակցության վարչության քննության 
աջակցության բաժնի պետ  

 
Արա ԳԱԲՈՒԶՅԱՆ Երևանի պետական համալսարանի 

իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական 
իրավունքի ամբիոնի վարիչ, 

 իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

 
 
Նվարդ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Հանձնաժողովի քարտուղար, 

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտա-
կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կադրերի գծով ավագ 
տեսուչ։ 

 
 2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարի 2014 թվականի ապրիլի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության համակարգում դատական փորձագետի 

որակավորման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին» N 100-Ա հրամանը։ 
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