
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

Գործընկերություն 

2017թ. 

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն 

ՀՀ  Մշակույթի  նախարարություն 

ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 

Արարատյան հայապետական թեմ 

Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի 

Բնապահպանական կրթական ցանց 

Երևանի Պետական Համալսարանի  Ուսանողական գիտական ընկերության խորհուրդ, 

փիլիսոփայության և հոգեբանության, արևելագիտության և պատմության ֆակուլտետների 

ուսանողական գիտական ընկերություններ 

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարություն 

Երևան քաղաքի ավագանու մշակույթի, կրթության և սոցիալական հարցերի մշտական 

հանձնաժողով 

Հայաստանում Վրաստանի դեսպաանատուն 

Վայր բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ 

Համաշխարհային առաքելությունների «Պատմոս» հիմնադրամ 

Երևան քաղաքի ավագանու մշակույթի, կրթության և սոցիալական հարցերի մշտական 

հանձնաժողով 

«Հայաստանի ուսանողական ջոկատների հանրապետական շտաբ-կամավորական 

աշխատանքների ծառայություն» կազմակերպություն (այսուհետ՝ ՀՈՒՋ)  

«Թեքնոլոջի անդ սայնս դայնամիքս» ընկերություն 

«Գարուն» ամսագիր 

Հովհաննես Թումանյան թանգարան 

«Տրինիտի Կանյոն այգիներ» ընկերություն 

«Կարին» համույթ 

«Հայկական Փի Ար ասոցիացիա» գիտատեղեկատվական ՀԿ 

«Տերյան» մշակութային կենտրոն 

«Sprin Group» PR ընկերություն 

«Վան» ազգագրական երգի-պարի համույթ 

«VMware» կազմակերպություն 

Գյումրու քաղաքապետարան 

«AtomPlanet» ընկերություն 

«Պատմոս» հիմնադրամ 

Աշտարակ քաղաքի Հայորդյաց տուն 

Հրանտ Դինքի միջազգային հիմնադրամ 



Արագածոտնի մարզպետարան 

 

 

Երևան քաղաքի ուսումնական հաստատություններ 

o «Շահամիր Շահամիրյան» կրթահամալիր 

o «Ուսում» հանրակրթական դպրոց 

Ուսումնական հաստատություններ ՀՀ-ից դուրս 

o Վրաստանի հանրապետություն, Թբիլիսիի թիվ 98 դպրոց 

o ԼՂՀ Ստեփանակերտի թիվ 3 դպրոց 

o Վրաստանի հանրապետություն, Սամցխե-Ջավախք նահանգի Ախալքալաքի Իլիա 

Ճավճավաձեի անվան դպրոց 

o Վրաստանի հանրապետություն, Սամցխե-Ջավախք նահանգի Ախալքալաքի Վալեի 

դպրոց 

o Վրաստանի հանրապետություն, Սամցխե-Ջավախք նահանգի Ախալքալաքի թիվ 3 

դպրոց 

o Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան 

o Շուշիի Նարեկացի արվեստի միություն 

o Վրաստանի Սամցխե Ջավախեթիի Վաչիանի մշակույթի տուն 

o Վրաստանի ուսուցիչների և գիտնականների ազատ արհմիություն 

o Բուլղարիայի Սոֆիա քաղաքի «Զդրավեց» պարային-ազգագրական խմբի ընդունելության 

կազմակերպման մասին 

Մարզերի ուսումնական հաստատություններ 

o ՀՀ Արմավիրի մարզի Բագարանի միջնակարգ դպրոց 

o ՀՀ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատի միջնակարգ դպրոց 

o ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի միջնակարգ դպրոց 

o Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոց 

o Ստեփանակերտի Ա․ Ղուլյանի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոց 

o Ստեփանակերտի Ա․ Գրիբոյեդովիի անվան թիվ 3 միջնակարգ դպրոց 

o Ստեփանակերտի Մ․  Մաշտոցի անվան թիվ 4 հիմնական դպրոց 

o Ստեփանակերտի Հ․ Բալասանյանի անվան թիվ 5 հիմնական դպրոց 

o Ստեփանակերտի թիվ 6 հիմնական դպրոց 

o Ստեփանակերտի Ա․  Սախարովի անվան թիվ 8 ավագ դպրոց 

o Ստեփանակերտի Հ․  Թումանյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց 

o Ստեփանակերտի Ավ․  Իսահակյանի անվան թիվ 10 հիմնական դպրոց 

o Ստեփանակերտի Վ․  Ջհանգիրյանի անվան թիվ 11 ավագ դպրոց 

o Ստեփանակերտի թիվ 12 հիմնական դպրոց 

o Ստեփանակերտի Ա․  Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոց 

o Ստեփանակերտի Ե․  Չարենցի անվան թիվ 7 հիմն․  դպրոց 

o ՀԱՊՀ Վանաձորի Օհանյան կրթահամալիր 

o Կոտայքի մարզ. Քանաքեռավանի Խ.Աբովյանի անվան թիվ 84 դպրոց 

o Կոտայի մարզ. Եղվարդ քաղաքի թիվ 3 հիմնական դպրոց 



o Լոռու մարզի, Գարգառ գյուղի Բալայանի անվան  միջնակարգ դպրոց  

o Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 1 ավագ դպրոց 

o Գեղարքունիկի մարզի Ծովագյուղի Մուրացանի անվան միջնակարգ դպրոց 

o Գեղարքունիկի մարզի Արտանիշի միջնակարգ դպրոց 

o Գեղարքունիկի մարզի Ծովագյուղի Մուրացանի անվան միջնակարգ մջնակարգ դպրոց 

o Գերաքունիկի մարզի Արտանիշի միջնակարգ դպրոց 

o Մեծամոր քաղաքի 2-րդ ավագ դպրո 

o Սյունիքի մարզի Կոռնիձոր գյուղի Ազնիվ Բալասանյանի անվան միջնակարգ դպրոց 

o Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղի Ա․  Օհանյանի անվան հիմնական դպրոց 

o Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկի ավագ դպրոց 

o Գեղարքունիկի մարզի Մարտունու թիվ 1 ավագ դպրոց 

o Դիլիջանի միջազգային դպրոց 

o Տավուշի մարզի Մովսես գյուղի միջնակարգ դպրոց 

o Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի թիվ 2-րդ դպրոց 

o Արագածոտնի մարզի Օհանավանի Ս. Ավետիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց 

o Վայոց ձորի մարզի Խաչիկ գյուղի միջնակարգ դպրոց 

o Տավուշի մարզի Մովսես գյուղի միջնակարգ դպրոց 

  

Միջազգային  կազմակերպություններ 

o «Վորլդ վիժն Հայաստան» զարգացման և բարեգործական միջազգային 

կազմակերպություն 

o «ԱՅՍԵԿ» միջազգային կազմակերպություն 

o Գերմանիայի միջազգային համագործակցության արդյունաբերական հիմնադրամ 

 

Անհատ գործընկերներ 

o ԱՄՆ-ում գործող Կիլիկիա քոլեջի տնօրեն  Հովհաննես Քարտունյան 

o Պետերբուրգյան համալսարանի մագիստրոս, ԱՄՆ-ում հավաստագրված լոգոպեդ, 

“Hanen”-ի սերտիֆիկացված մասնագետ, ամերիկաբնակ լոգոպեդ  Տաթև Դարբինյան 

o Ստամբուլի Պեզճյան Մայր վարժարանի տնօրեն՝ տիկին Նաիր Թալին 

o Ֆրանիսայի «Նոր հառաջ» պարբերականի գլխավոր խմբագիր, դերասան, ռեժիսոր 

Ժիրայր Չոլաքյան 

o Թարգմանիչ  Շուշան Կարապետյան 

o Լուսանկարիչ  Էդ Թադևոսյան 

o Գրականագետ  Հայկ Համբարձումյան 

o Անձնային աճի և ինքնազարգացման գծով հեղինակ, «Հաջողության բլոգ»-ի հիմնադիր, 

«Փոխիր կյանքդ», «Կամքի ուժ» գրքերի հեղինակ և օգտակար կարծիքներ ստանալու 

Թրութլի հարթակի հիմնադիր Հրաչյա Մանուկյան 

o Հոլանդացի գրող, հեղինակավոր Gouden Griffel (Ոսկե գրիչ) մրցանակի կրկնակի 

դափնեկիր Յան Պաուլ Սխուտեն 

o Ֆլեյտահար, նկարչուհի, երգչուհի  Անի Հովակ 

o Հ1 հեռուստաալիքի հաղորդումների խմբագիր, լրագրող Արայիկ Մարգարյան 

o Համակարգչային դիզայներ  Խաչիկ Բարզեգար 



o PR մասնագետ Իննա Դանիելյան 

o Ծրագրավորող  Արտակ Հովակիմյան 

o Դերասանուհի  Անի Խաչիկյան 

o Ուլտրա ռադիոյի հիմնադիր  Վլադիմիր Վարդանյան 

o Շողակաթ հեռուստաընկերության լրագրող  Լուսինե Բալյան 

o Պատկերապատման մասնագետ, նկարիչ  Տիգրան Առաքելյան 

o www.poqrik.am կայքի գլխավոր խմբագիր Վերոնիկա Բուռնաչյան 

o Համակարգչային դիզայներ Ռոբերտ Աբազյան 

o Անիմատոր Արմեն Էթիբարյան 

o Վահագն Գյուրզարդյան 

o Շանթ TV-ի լրագրող Արտակ Խուլյան 

o Տնտեսագետ, օնլայն բիզնեսի ղեկավար, Smile handmade -ի հիմնադիր տնօրեն Մարիամ 

Նազարյան 

o Լրագրող Սառա Կոջոյանը 

o Լրագրող և մեդիա մասնագետ Լուսինե Գրիգորյան 

o Քանդակագործ Նունե Թումանյան 

o Լեհ քաղաքագետ Մարեք Շեք 

o Բանաստեղծ, թարգմանիչ  Ավագ Եփրեմյան 

o Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, մարկետոլոգ  Աշոտ Ավետիսյան 

o Գրականագետ, հրապարակախոս, լրագրող և խմբագիր  Հովիկ Չարխչյան 

o Գրականագետ, հրապարակախոս, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

ՀԳՄ անդամ  Լյուդվիգ Կարապետյան 

o Մշակութաբան, հնագետ, «Հասկ» թերթի խմբագիր, Ազգային Ագրարային համալսարանի 

լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի վարիչ  Անի Խուդավերդյան 

o Պոետ, ճանապարհորդ Զարեհ Գարունց 

o Այգեգործ Գերդ Քյոլլեր 

o ՀՀ-ում մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառում մասնագիտացված 

իրավաբանական գրասենյակի ավագ փաստաբան-մասնագետ Սարգիս Կնյազյան 

o Բանաստեղծ, մանկագիր, ՀԳՄ անդամ Սաթենիկ Ղազարյան 

o Երգիչ, երգահան, բանաստեղծ, կիթառահար, սցենարիստ, ռեժիսոր և նկարիչ Վախթանգ 

Հարությունյան 

o Թարգմանիչ Ռոբերտ Հովսեփյան 

o Լրագրող, գրող, հրապարակախոս, ՊՆ աշխատակազմի հրատարակչական բաժնի 

խմբագիր՝ Ասպրամ Ծառուկյան 

o «Սիներգիա» համալսարանի զարգացման մենեջեր Մուրադ Ավագյան 

o Երաժիշտ, թառահար, հեղինակ և կոմպոզիտոր, «Միքայել Ոսկանյան և ընկերներ» բենդի 

հիմնադիր Միքայել Ոսկանյան 

o Հայաստանի ժողովրդական և գուսանական պետական անսամբլի երգիչ Արամ 

Մովսիսյան 

o «Արմենիա» հեռուստաընկերության «Ժամը» լրատվական ծրագրի հաղորդավար, 

լրագրող Զոհրաբ Հարոյան 

o Գրող, թարգմանիչ, սցենարիստ Վանուհի Վահանյան 

o Հնագետ Սոնա Մանուկյան 

o Սրնգահար Ավագ Մարգարյան 


