
․ ․



Գիտական ուղղությունները
ԲԱ գիտական հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները
կապված են անկայուն օբյեկտների և երևույթների ուսումնասիրության
հետ․

➢ աստղառաջացման երևույթ, աստղառաջացման տիրույթներ, 

երիտասարդ աստղեր,

➢ միգամածություններ, դրանց կապն աստղերի հետ, առաջացման
մեխանիզմն ու էվոլյուցիան,

➢ գալակտիկաների միջուկային և աստղառաջացման
ակտիվություն,

➢ տեսական հետազոտություններ՝ ճառագայթման տեղափոխման
տեսություն, սպեկտրների մեկնաբանություն,

➢ նոր ուղղություններ՝ աստղաքիմիա, աստղակենսաբանություն, 

բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկա և այլ։

Բազային ծրագիր «Անկայուն երևույթների դերը 
տիեզերական օբյեկտների էվոլյուցիայում»։





․ ․ ․

․ ․

․ ․

․ ․ ․



ԲԱ անձնակազմի տարիքային բաշխումը



ԲԱ գիտական անձնակազմի տարիքային բաշխումը



․ ․ ․

․ ․ ․

․

․



․

․

․

․ ․
«Գծային պատկերներ» եղանակի միջոցով բացահայտ տեսքով լուծվել է վերջավոր
երկրաչափական հաստության, միաչափ, իզոտրոպ, մաքուր ցրմամբ օժտված միջավայրում
ճառագայթային էներգիայի անցման ու անդրադարձման ոչ գծային խնդիրը։

․

․

․

․

․

․



․

․

․

․ ․
Մշակվել են թվային մոդելավորման համար հաշվարկային ալգորիթմների ծրագրերը: Դրանց միջոցով
անալիտիկ և թվային եղանակով մանրամասն հետազոտվել են հետևյալ հիմնարար խնդիրները. 1) 

Հաշվարկվել են M82X-2 ռենտգենյան աղբյուրի առաջարկված նախորդ մոդելի աստղաֆիզիկական
ճշտումները կապված աղբյուրի պտույտի և մագնիսակնա դաշտի հետ; 2) Կառուցվել են միջին
զանգվածով սև խոռոչների միկրոսկոպիկ մոդելները: Դրա միջոցով հաշվարկվել են «սերմնային» սև
խոռոչների ֆիզիկական բնութագրերը գեր-պայծառ M82X-2, M82X-1, և հիպեր-պայծառ HLX-1 

ռենտգենյան աղբյուրների մեջ; 3) Ուսումնասիրվել է, կամայական պտտողական պարամետրներով, 

2N+1 և 2N-չափանի էքստրեմալ Մայերս-Պերիի սև խոռոչների հորիզոնի մոտակա սահմանում
շարժվող փորձնական մասնիկի դինամիկան։

․

․

․

․

․

․



․

․

․

․ ․
SDSS DR7-DR8-DR9 սպեկտրադիտական տվյալների հիման վրա առաջին անգամ կատարվել է 779 

Մարգարյանի գալակտիկայի համասեռ սպեկտրային դասակարգում, ինչը հնարավորություն է տալիս
ճշտել բազմաթիվ գալակտիկաների սպեկտրային դասերը և ենթադասերը և հետագա վիճակագրական
ուսումնասիրություններ կատարել (Ա. Միքայելյան): Հայտնաբերվել է նոր ածխածնային թզուկ 100 pc 

հեռավորության վրա և որը սպեկտրում ցույց է տալիս H առաքում (Կ. Գիգոյան):

․

․

․ ․

․

․

․



․

․

․

․ ․
Մոտիկ և միջին ԵԿ լուսաչափական տվյալների հիման վրա UKIDSS J185318.36+012454.5 երիտասարդ
աստղային օբյեկտի մոտ հայտնաբերվել է հզոր բռնկում, որը գերազանցում է 5m: Լուսաչափական
տվյալների հիման վրա UKIDSS J185318.36+012454.5-ը դասակարգվում է որպես միջին զանգվածի
երիտասարդ աստղային օբյեկտ, որը գտնվում է Class 0/I էվոլյուցիոն փուլում: Ըստ բռնկման տիպի այդ
օբյեկտը կարելի է դասակարգել, որպես MNor տիպի օբյեկտ (Ե. Նիկողոսյան): Եզրակացություն է արվել, 
որ մութ էներգիայի և սովորական բարիոնային նյութի փոխազդեցության ընթացքում ավելանում է
բարիոնային բոլոր օբյեկտների ներքին էներգիան, նվազում է բոլոր օբյեկտների, այդ թվում՝ ատոմային
միջուկների կայունությունը, որն արտահայտվում է կապի էներգիայի նվազմամբ։ Դա էլ հանգեցնում է
զանգվածի աճի։ Դրանով լուծվում է պարադոքսը, թե ինչու շատ ավելի փոքր չափերի դեպքում Տիեզերքը
չի գտնվել Շվարցշիլդի շառավղով գնդոլորտի ներսում (Հ. Հարությունյան):

․

․

․

․ ․

․

․



․

․

․

․ ․
HH 154 և HH 83 արտահոսքերի սեփական շարժումների ուսումնասիրությունը թույլ տվեց
հաստատել, որ այն ձևավորվել է էպիզոդիկ արտանետումների ընթացքում: Կատարվել է
էրուպտիվ փոփոխականների (FUors - ի, EXors - ի և միջանկյալ օբյեկտների) դասակարգում:

․

․

․

․

․

․ ․



․

․

․

․ ․
Տեսական Cloudy մոդելի և համակարգչային հաշվարկների հիման վրա ցույց է տրվել, որ երիտասարդ
և միջին տարիքի մոլորակաձև միգամածություններում կարող են գոյատևել ջրային սառույցները: 

Վերլուծվել է մոլորակաձև և WR միգամածություններում արագ աստղային քամով պայմանավորված
հարվածի ալիքով արագացված պրոտոնների հոսքի հաստատման ժամանակի, հոսքի արժեքի, 

սառույցների և փոշու ճառագայթահարման դոզաների հաշվարկը համաձայն դիտումներով
հաստատված տեսության: Վերլուծվել է նախակենսաբանական նշանակության բարդ
միացությունների արտերկրային պայմաններում առաջացման հնարավորությանը: 

․

․

․

․

․

․



․

․

․

․ ․
Ցույց է տրվել, որ ակտիվ գալակտիկաների կենտրոնական տիրույթներում «Բիրմանի էֆեկտի» 

շնորհիվ մագնիսական դաշտերի առաջացումը հնարավոր է և նյութի արտահոսքի և ակրեցիայի
պայմաններում: Ընդ որում այդ երկու դեպքերում առաջացած դիպոլային մագնիսական դաշտի
մոմենտները գալակտիկաների պտտական մոմենտների հետ ունենում են տարբեր կողմնորոշում: 

Այդ հանգամանքը տալիս է սկզբունքային հնարավորություն դիտումների միջոցով որոշել, թե որ
գործընթացն է գերակշռում. նյութի արտահոսքը, թե ակրեցիան (ղեկ.՝ ֆ.-մ. գ. թ. Ռ. Անդրեասյան)

․

․

․

․

․

․



․

․

․

․ ․
Առաջին անգամ ցույց է տրվել, որ և՛ վաղ, և՛ ուշ պարուրաձև գալակտիկաներում Ia դասի ԳԱ-երի
համեմատ միջուկի կոլափսով (ՄԿ) ԳԱ-երի ուղղահայաց բաշխումը մոտ երկու անգամ մոտ է
մայր գալակտիկաների սկավառակների հարթության նկատմամբ (Ա. Հակոբյան)

․

․

․

․

․

․



․

․

․

․ ․
Բացայայտուել է Հայաստանի տարբեր վայրերում տարածված խոյակերպ ու ձիակերպ
տապանաքարերի իմաստը: Ցոյց է տրվել, որ այդ տեսակի տապանաքարերը արդունք են Հայոց
հնագոյն Նախահայկական օրացույցի հետ կապված տիեզերական պատկերացումները: Ցույց է
տրվել, որ աստղասփուռների հայտնագործութունը ամբողջովին արդունք է Վ. Համբարձումեանի
ստեղծագործության: Ճշգրտուել են Անանիա Շիրակունու ծննդյան և մահվան հնարավոր թթ. (ծն. 

635-43 և մհ. 672-77):

․

․

․

․

․

․
․



․ ․

․ ․

․

․ ․
Հայտնաբերվել են մի քանի նոր աստղառաջացման տիրույթներ, ինչպես նաև գիսավորաձև
միգամածություններ, Հերբիգ-Հարոյի օբյեկտներ և մեծ փոփոխությամբ աստղեր: Բոլոր սպեկտրալ և
լուսատվության դասերի աստղերի համար կառուցվել են մոտ ինֆրակարմիր գույների (J-H)/(H-K) 

դիագրամները (Ա. Գյուլբուդաղյան):

․

․

․

․

․



․ ․ ․ ․ ․

․ ․ ․

․

․

․

․

․

․

․

․

․

․

․

․



1. Հաստատվել է ԲԱ կառուցվածքը, որը ներառում է ութ 
գիտահետազոտական (ԳՀ) բաժին և մեկ ԳՀ խումբ, երեք 
ենթակառուցվածքային ստորաբաժանում (Դիտողական 
աստղագիտություն, Աստղաինֆորմատիկա և Կիրառական 
աստղագիտություն), հաշվապահություն, ինժեներա-
տեխնիկական և տնտ․անձնակազմ։ Ստեղծվել են 
ժամանակակից ուղղություններով ԳՀ բաժիններ։

2. Գիտական անձնակազմի տեսակարար կշիռն ավելացնելու 
նպատակով գիտական բաժիններում աշխատանքի է ընդունվել 
5 աշխատակից։ Ներկայումս կա 41 ԲԱ գիտաշխատակից և 2 
ասպիրանտ։ 

3. Հեղինակավոր միջազգային  հանդեսներում տպագրվող 
հոդվածների թիվը։ Այդ նպատակով հաջողվել է ընդգրկվել 
«Astronomy and Astrophysics» հանդեսում առանց էջավճարի 
տպագրվող երկրների ցանկում։

4. Սահմանվել է բարձր արդյունավետությամբ երիտասարդ 
գիտաշխատողների 3 լրացուցիչ հավելավճար՝ յուրաքանչյուրն 
ամսական 50000 ՀՀԴ։



✓

✓

✓

✓

․



․ ․



27 սեմինար․ 15 ԲԱ և 12 հրավիրված (10՝ արտասահմանից)

Ղեկավարներ՝ Արթուր Նիկողոսյան (02-08, 12), Արթուր Հակոբյան (08-12, 15)

Արեգ Միքայելյան Մարտին Տոպինկա (Իռլանդիա)

Աբրահամ Մահտեսյան Միշել Մայոր (Շվեյցարիա)

Արարատ Եղիկյան Իննա Ռեվա (Ղազախստան)

Հովհաննես Դեմիրճյան Նոահ Բրոշ (Իսրայել)

Արմեն Հակոբյան Ավետ Հարությունյան (Իսպանիա)

Ելենա Նիկողոսյան Մարտիկ Հովհաննիսյան (ՀՀ ԳԱԱ ՖԿՊԻ)

Արեգ Միքայելյան Դանիել Կունտ (Ֆրանսիա)

Աբրահամ Մահտեսյան Տիգրան Արշակյան (Գերմանիա)

Տիգրան Մովսիսյան Նարինե Քնաջյան (ԱՄՆ)

Արարատ Եղիկյան Նարեկ Սահակյան (ՀՀ ԳԱԱ ԻԿՐԱՆԵՏ)

Դանիել Բաղդասարյան Վահե Պետրոսյան (ԱՄՆ)

Գայանե Կոստանդյան Վահագն Հարությունյան (Իտալիա)

Նաիրա Ազատյան

Արթուր Հակոբյան

Սաթենիկ Ղազարյան 2018թ․ սեմինարների պլան

Ընդհանրացված, տեղեկատվական, տեխնիկական, գործնական սեմինարների բացը։



Ընդամենը 24 աշխատակցի 53 գործուղում 21 երկրի 34 կազմակերպություն։

Նպատակները․ Ռուսաստան – 7 

➢ Գիտ․ համագործակց․ – 10 Գերմանիա, Չեխիա – 6-ական

➢ Դասախոսություններ – 9 ԼՂՀ – 5, Բելգիա – 4

➢ Գիտաժողովներ – 29 Ֆրանսիա, Վրաստան – 3-ական

➢ Երիտ․ դպրոցներ – 4 Իտ․, Իսպ․, Չին․, Օման, Եթովպիա – 2-ական

➢ Օլիմպիադա – 1 Ավստ․, Բուլղ․, Թայի․, Իսր․, Հորդ․, 

Հունգ․, Ղազախ․, Նորվ․, Շվեյց․ - 1-

ական

Արարատ Եղիկյան – Բոնն, Գերմանիա, գիտական համագործակցություն

Կամո Գիգոյան – Մարսել, Ֆրանսիա, գիտական համագործակցություն

Արթուր Հակոբյան – Փարիզ, Ֆրանսիա, գիտական համագործակցություն

Արեգ Միքայելյան, Դանիել Բաղդասարյան, Հայկ Աբրահամյան, Գոռ Միքայելյան – Հայդելբերգ, 

Գերմանիա, գիտական համագործակցություն

Արեգ Միքայելյան, Տիգրան Մովսիսյան – САО, ՌԴ, գիտական համագործակցություն

Գագիկ Տեր-Ղազարյան – Մասկատ, Օման, դասախոսություններ

Տիգրան Մովսիսյան – САО, ՌԴ, դիտումներ

Արեգ Միքայելյան – Նիցա, Ֆրանսիա, IAU S330 

Արեգ Միքայելյան, Տիգրան Մովսիսյան, Անահիտ Սամսոնյան, Սոնա Ֆարմանյան, Արփի
Կարապետյան, Լիլիթ Բարխուդարյան – Պրահա, Չեխիա, EWASS-2017 

Արեգ Միքայելյան, Սոնա Ֆարմանյան – Ադիս Աբեբա, Եթովպիա, MEARIM-IV

Տիգրան Մաղաքյան, Ելենա Նիկողոսյան – Ղրիմ, Ուկրաինա/ՌԴ, համառուսական կոնֆ․

Արեգ Միքայելյան, Անահիտ Սամսոնյան – Բրյուսել, Բելգիա, Հ2020 նիստեր



25 երկրի ավելի քան 80 գիտնականի այցելություն։

Նպատակները․ գիտական համագործակցություն, սեմինարներ, գիտաժողովներ, 

երիտասարդական դպրոցներ, բանակցություններ, կիրառական
աստղագիտություն

Երկրները․ԱՄՆ, Բուլղարիա, Գերմանիա, Եգիպտոս, Թուրքիա, Իռլանդիա, 

Իսպանիա, Իսրայել, Իտալիա, Իրան, Լեհաստան, Հնդկաստան, Հորդանան, 

Ղազախստան, Ճապոնիա, Շվեյցարիա, Չեխիա, Չինաստան, Պերու, Ռումինիա, 

Ռուսաստան, Վրաստան, Ուկրաինա, Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա, ՀՀ

Գիտական համագործակցություն․

Сергей Додонов – 4 (ՌԴ), Ալեքսեյ Պոզանենկո (ՌԴ), Ելենա Մազաեվա (ՌԴ), 

Մարտին Տոպինկա (Իռլ․), Ժորժ Ալեսյան – 2 (Ֆր․), Jorge Gomes – 2 (Իսպ․), Luca 

Vicotti (Իտալիա), Հայաստան-Բրանդենբուրգ․ J․ Knapp, L․Wisotzki, M. Pohl, L. 

Stroink, M. Gaug, M․Mallonn, A․ Khalatyan, Alain Sarkissian (Ֆր․), Frederic Zamkotsian

(Ֆր․), Իննա Ռեվա (Ղազախ․), Արա Չուտչյան (ԱՄՆ), Դանիել Կունտ (Ֆր․), 
Կիրառ․աստղագիտ․ կենտրոնի դիտողներ, Ստ․Պետերբուրգի պետ․ համալս․

Սեմինարներ, դասընթացներ․

Միշել Մայոր (Շվեյցարիա), Տիգրան Արշակյան (Գերմանիա), Վալերի Համբարյան
(Գերմանիա), Վահե Պետրսյան (ԱՄՆ), Նոահ Բրոշ (Իսրայել), Ավետ
Հարությունյան (Իսպանիա), Վահագն Հարությունյան (Իտալիա)

Գիտաժողովներ, երիտասարդական դպրոցներ



Mickaelian A. M., Harutyunian H. A., Nikoghosyan E. H. 

(Eds.), Non-Stable Universe: Energetic Resources, Activity 

Phenomena, and Evolutionary Processes, Proc. International 

Symp. dedicated to the 70th anniversary of the Byurakan 

Astrophysical Observatory, ASP Conf. Series, Vol. 511, San 

Francisco: Astron. Soc. Pacific, 2017, 170 p.

Grinin V. P., Harutyunian H. A., Il'in V. B., Kholttygin A. F.,  

Nikoghossian A. G. (Eds.), Radiation Mechanisms of 

Astrophysical Objects: Classics Today, Proc. Conf. in Honor of 

the 100th Birthday of Academician V.V. Sobolev, Edit Print, 

Yerevan, 2017, 448 p.

․



Գիտական հոդվածների համահեղինակության հարցը

• Համահեղինակության հարցը՝ բաժանել հեղինակների թվի վրա: ԲԱ 40 

աշխատակցի 1 հոդվածը չի կարող փոխարինել 40 աշխատակցի 1-ական հոդվածին, թեզի

դեպքում չի կարող պաշտպանության դրվել նույն արդյունքը: Ներկայիս ԳՊԿ բանաձևը՝ 
1/N1/3

Կապահովի ձևական գրվող համահեղինակների թվի պակասելը

• Արտասահմանյան համահեղինակների դեպքում հաշվարկի տարբերությունը։

• Հեղինակի դիրքը համահեղինակների ցանկում՝ առաջին, այբբենական, վերջին։

Հեղինակներ ԳՊԿ ԲԱ Հեղինակներ ԳՊԿ ԲԱ

1 1.00 1.00 8 0.50 0.13

2 0.79 0.50 10 0.46 0.10

3 0.69 0.33 20 0.37 0.05

4 0.63 0.25 50 0.27 0.02

5 0.59 0.20 100 0.22 0.01

6 0.55 0.17





․
Աբրահամյան Հ. (ԲԱ) – Spectral study of blazars, SCORPIO

Անդրեասյան Հ. (ԲԱ) – Investigation of pre-main-sequence eruptive stars, SCORPIO

Գիգոյան Կ. (ԲԱ) – Spectral Study of Carbon Stars in the Halo, SCORPIO

Գյուլզադյան Մ. (ԲԱ) – Spectral Study of new SBS galaxies, SCORPIO

Եղիազարյան Ա. (ԲԱ) – Spectral study of galaxies with UV-excess, SCORPIO

Կարապետյան Է. (ԵՊՀ) – Galaxies with UV excess, SCORPIO

Հակոբյան Ս. (ԲԱ) – Galaxies with star-forming activity, SCORPIO

Մաղաքյան Տ. (ԲԱ) – Spectral study of active young stellar objects, SCORPIO

Մաղաքյան Տ. (ԲԱ) – Study of PMS stars and their outflows, SCORPIO

Մելիքյան Ն. (ԲԱ) – Hα emission stars, SCORPIO

Մելիքյան Ն. (ԲԱ) – Speckle interferometry of binary stars, EMCCD

Մովսիսյան Տ. (ԲԱ) – 2D spectroscopy of HH- objects and jets, VAGR

Մովսիսյան Տ. (ԲԱ) – Spectral study of young stellar objects outflow, VAGR

Նիկողոսյան Ե. (ԲԱ) – Search of outflows in young stellar clusters, SCORPIO

Պետրոսյան Գ. (ԵՊՀ) – Spectral study of M-type stars, SCORPIO

Պարոնյան Գ. (ԲԱ), Mazaeva E. (IKI, Russia) – Gamma-ray burst follow up observations, SCORPIO

Amirkhanyan V. (SAO, Russia) – Optical identification of extended radio sources, SCORPIO

Dodonov S. (SAO, Russia) – AGN evolution, SCORPIO

Մովսիսյան Տ․ (ԲԱ), Dodonov S. (SAO, Russia) – Հեռավոր քվազարների որոնում
բազմաշերտ լուսաչափության միջոցով



․

․



․

․ ․ ․ ․ ․





․

․

․ ․
ՌԴ հատուկ աստղադիտարանի և Բյուրականի աստղադիտարանի համագործակցության
շրջանակներում 1մ Շմիդտի դասի դիտակով ստացվել են առաջին գիտական արդյունքները։

․

․

․



33

ԲԱ աստղադիտակները և դիտողական նյութը



2.6մ աստղադիտակ
• Շահագործման մեջ է 1976

թվից

• Ծովի մակարդակից
բարձրությունը 1406մ

• Կառուցված է ЛОМО-ի
կողմից

• Տեղակայքը՝
հասարակածային

• Բացվածքը 260 սմ

• Կիզակետային
հեռավորությունը 10մ

• Ապերտուրային
հարաբերությունը՝ 1:3.8

• Հայելու նյութը՝ սիտալ



2.6մ աստղադիտակի առկա սարքավորումը

• SCORPIO
Spectral Camera with Optical 

Reducer for Photometrical 

and Interferometric 

Observations 

• ՎԱԳՐ
Բազմաբիբ սպեկտրագիր
(TIGER տիպի)

• Սպեկլ-
ինտերֆերոմետր



․

18.04 2.6մ դիտողական ժամանակի բաշխման նոր
հանձնաժողովի ստեղծումը

05.05 2.6մ աստղադիտակի աշխատանքի արդյունավետության
վերաբերյալ աշխատանքային խորհրդակցություն

06.05 2.6մ տեխնիկական վիճակի ստուգման հանձնաժողով

11.05 2.6մ աստղադիտակի հարցերի շուրջ խորհրդակցություն

22.05 2.6մ դիտողական ժամանակի բաշխումը 2017-II

2․6մ աստղադիտակի համացանցային նոր կայքէջը

Роскосмос-ի նոր առաջարկը 2․6մ և 1մ դիտակների համատեղ
օգտագործման վերաբերյալ

16.06 Հայելապատման արհեստանոցի ընդունող
հանձնաժողով

Դիտողական ծրագրերի սեմինար-հաշվետվություն

2.6մ դիտողական ժամանակի բաշխումը 2018-I



2.6մ աստղադիտակի ռազմավարությունը

• monitoring of variable objects using the geographic longitude.

Our telescope has big advantage, as there are very few big or 

medium-size telescopes at this geographic longitude

• follow-up of Gamma-ray bursts and other transients 

• feeding large telescope programs (Keck, VLT, Gemini, other)

• collaboration with other than optical telescopes for 

simultaneous observational programs (ALMA, radio 

telescopes)

• wide usage of visiting instruments (HR or MO spectrographs)

• involvement in OPTICON consortium (sharing programs)

• NIR observations, taking into account low humidity of the site

• follow-up detailed study of new objects discovered in Byurakan

• specific programs 37



Շմիդտի համակարգի 1մ աստղադիտակ
(102/132/213)



ՍարքավորումըՀայելի

Տրամագիծը 1320 մմ

Կիզակետային հեռավ․ 2130 մմ

Պատկերի սանդղակը 96.7 /մմ

Տեսադաշտը ~16 քառ. աստ.

Ուղղող ոսպնյակը 1020 մմ

Օբյեկտիվ պրիզմաները

Տրամագիծը 1000 մմ

1.5 աստ․ 1800 A/մմ

3.0 աստ․ 900 A/մմ

4.0 աստ․ 280 A/մմ

Լուսաընդունիչ

Kodak KAF-16803 4k × 4k

Պիքսելի չափը 9 μ × 9 μ

Ընթերցման աղմուկը 11 e

Մութ հոսանքը < 0.01 e/վրկ

Քվանտային ելքը 60 %   (5500 A)

35 %   (3500 A)

18 %   (9000 A)

Տեսադաշտը ~ 1 քառ. աստ․

Պատկերի սանդղակը 0.88 /pix





․

․

․ ․

Տվյալների մշակման համար կարևոր ալգորիթմների ստեղծում, որոնք
կիրառելի են 2․6մ աստղադիտակով ստացվող պատկերների համար, այդ
թվում նոր CCD համակարգի համար ֆրինգերի հեռացման, հատկապես
սպեկտրային պատկերների համար (Տ. Մովսիսյան) և աստղային
լուսաչափության չափավորման խնդիրների համար (Տ․Մաղաքյան)։

․

❑

❑

❑

❑



ԲԱ դիտողական արխիվի թվայնացման նախագիծը

ՀՎԱ, Հայ-գերմանական դրամաշնորհը

06.05 Աստղաինֆորմատիկայի ենթակառուցվածքային բաժնի
ստեղծումը, Տ․ Մաղաքյան՝ բաժնի վարիչ

14-19.05 Շանհայ, Չինաստան – IVOA փոխգործակցության
խորհրդակցությունը

29.06-30.06 Պրահա, Չեխիա – Աստղաինֆորմատիկայի նստաշրջան

30.06-01.07 Պրահա, Չեխիա – COST BigSkyEarth աշխատաժողովը

06.07 ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ․Արեգ, Հայկ, Տիգրան – Վլադիմիր Սահակյան, 

Հրաչ Ասցատրյան, Արտաշես: ԲԱ-ԻԱՊԻ համագործակցություն

IAU S325 «Աստղաինֆորմատիկա» գրքի հրապարակումը

ԲԱ-ում Աստղավիճակագրության դասընթացների կազմակերպումը

ԲԱ-ում Պայթոնի ծրագրավորման դասընթացների կազմակերպումը

ՀՎԱ-ԳԱՎԱ համագործակցությունը
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․

․

․ ․

Համատեղ հայ-ռուսական կայանում 190 դիտողական գիշերների ընթացքում
ընդհանուր առմամբ կատարվել են 370,000 չափումներ և վերականգնվել 610 

ուղեծիր արհեստական արբանյակների համար:

․



․

․

․ ․

Թուրքիայի անդամագրումը

․

․



․

➢ Գիտաժողովներ և այլ միջոցառումներ

➢ ԲԱ գիտաինժեներական անձնակազմի ժողովներ

➢ ԲԱ տնտեսական անձնակազմի ժողով

➢ ԲԱ երիտասարդ գիտաշխատողների ժողով 

➢ ԳԽ նիստեր

➢ ԲԱ գիտատեխնիկական հանձնաժողով

➢ Այլ հանձնաժողովների նիստեր

➢ ԲԱ վարչության նիստեր

➢ ԲԱ սեմինարներ

➢ Աշխատանքային խորհրդակցություններ

➢ Համագործակցության քննարկումներ



Թիվ 1 17 փետրվարի 2017 թ.

ԲԱ տնօրենի թեկնածուի առաջադրում

Թիվ 2 23 մարտի 2017 թ.

ԲԱ տնօրենի թեկնածուների քննարկում

Թիվ 3 18 ապրիլի 2017 թ.

ԲԱ տնօրինութան ռազմավարությունը և առաջիկա ծրագրերը

Թիվ 4 22 մայիսի 2017 թ.

ԲԱ գիտական խորհրդի ձևավորման սկզբունքները

Թիվ 5 05 հունիսի 2017 թ.

ԲԱ գիտական խորհրդի ընտրություններ

Թիվ 6 24 հուլիսի 2017 թ.

ԲԱ տնօրինության միջանկյալ հաշվետվություն

Թիվ 7 11 դեկտեմբերի 2017թ․

ԲԱ տնօրինության տարեկան հաշվետվություն



Նորընտիր ԳԽ՝ 05․06․2017թ․, 10 անդամ։

Արեգ Միքայելյան - նախագահ Աշոտ Հակոբյան

Հայկ Հարությունյան – նախ․ տեղ․ Արթուր Հակոբյան

Ելենա Նիկողոսյան – գիտքարտ․ Արթուր Նիկողոսյան

Տիգրան Մովսիսյան Հովհաննես Պիկիչյան

Տիգրան Մաղաքյան Գագիկ Տեր-Ղազարյան

Ընդամենը 10 նիստ հունիս-նոյեմբեր ամիսներին։

Հիմնական հարցերը․

➢ Գիտական խորհրդի 2017 թ․աշխատանքային ծրագիրը

➢ «Բյուրականի աստղադիտարանի հաղորդումներ»-ի մասին

➢ Աստղադիտարանի կառուցվածքի վերաբերյալ

➢ ԲԱ ԳՀ բաժինների ստեղծում, բաժինների վարիչների մրցույթ

➢ Գիտնականների արդյունավետության չափորոշիչները

➢ «Աստղաֆիզիկա» ամսագրի գլխ․ խմբագիր և խմբկոլեգիայի անդամներ

➢ ՌԴ САО և Ստ․ Պետերբուրգի պոլիտեխ․ համալս․ պայմանագրերը

➢ Ենթակառուցվածքային բաժինների ղեկավարների հաշվետվություն



21 ապրիլի 2017 թ.

ԲԱ ԵԳԽ ընթացիկ գործունեության քննարկումը, առաջիկա անելիքները

11 մայիսի 2017 թ.

Ասպիրանտների և հայցորդների խնդիրները, թեկնածուական թեզերի
առաջխաղացումը

17 հուլիսի 2017 թ.

ԲԱ երիտասարդ գիտնականների խորհրդի ձևավորման սկզբունքները, 

երիտխորհրդի առաջիկա ծրագրերը, երիտխորհրդի ղեկավար մարմինների
ընտրության կազմակերպումը

ի 2017 թ.

Կանոնադրության ընդունումը

ի 2017 թ.

Ղեկավարների ընտրությունը՝ Ա․ Սամսոնյան, Հ․ Սարգսյան, Ն․ Ազատյան

ի 2017 թ.

Հանդիպում տնօրենի հետ։ Երիտխորհրդի առաջիկա անելիքները

Երիտ․ գիտաշխատողների քանակը, երիտ․ գիտաինժեներական կազմը



․

․ ․ ․



․

․

․





Վ․ Համբարձումյանի անվ․
միջազգային գիտական մրցանակ

Առաջարկվող ձևափոխություններ

• միջազգային նախադեպերը՝ Բալզանի միջազգային
մրցանակ և այլ

• Գումարի կեսը հատկացնել հաղթողին, մյուս կեսն
օգտագործել համատեղ ծրագրերի համար՝
հաղթողի կամ հաղթողների ղեկավարությամբ

• Գիտահետազոտական նախագծեր

• 1-2-ամսյա աշխատակցություններ միջազգային
կարևորագույն աստղագիտական կենտրոններում

• Միջոցառումների կազմակերպում

• Ուսանողական կրթաթոշակներ և այլն









․

․



Ֆինանսավորման աղբյուրները



ԲԱ 2017թ․ ծախսերը

1․Աշխատավարձ (11 ամիս) 209․817 մլն ՀՀԴ

այդ թվում քաղ․-իրավ․ պայմանագրեր 19․580 մլն ՀՀԴ

2․ Էլեկտրաէներգիա 17․489 մլն ՀՀԴ

3․ Գազ 3․800 մլն ՀՀԴ

4․ Տրանսպորտ 12․408 մլն ՀՀԴ

5․ Գործուղումներ 5․863 մլն ՀՀԴ

6․ Ներկայացուցչական ծախսեր 3․651 մլն ՀՀԴ

7․ Համակարգչային տեխնիկա 3․700 մլն ՀՀԴ

8․ Շինարարական ապրանքներ 45․987
մլն ՀՀԴ

9․ Տնտեսական ապրանքներ 11․330 մլն ՀՀԴ

10․Այլ ծախսեր 17․600 մլն ՀՀԴ

Ընդամենը 331․644 մլն ՀՀԴ



Գիտաշխատողների աշխատավարձը և
ֆինանսավորման այլ աղբյուրները

• Բազային աշխատավարձ

• Գիտական աստիճանի համար տրվող հավելավճար

• ԳՊԿ թեմատիկ ֆինանսավորում

• ԳՊԿ միջազգային համագործակցության դրամաշնորհներ

• ՀՀ առավել արդյունավետ գիտնականներ

• ԲԱ առավել արդյունավետ երիտասարդ գիտնականներ

• ԲԱ դիտողական արխիվի նախագիծ

• Ռոսկոսմոսի պայմանագրով դիտումներ

• ԲԱ հավելավճարներ՝ 2․6մ դիտումներ, ՄԱՄ ԱԶՏԳ և այլ

• ANSEF դրամաշնորհներ

• Միջազգային այլ դրամաշնորհներ՝ H2020, ISTC և այլ

• Աստղաֆիզիկա հանդեսի հոդվածների հոնորարներ

• Հոդվածների հեղինակներին հատկացվող ԵԳԱԾ հոնորարներ

• ԲԱ/ՀԱԸ երիտասարդ աստղագետների տարեկան մրցանակ

• ԲԱ այցելությունների ընդունում



․

․

Խնդիրներ



Դիտողական գիշերներ 70

Գրախոսվող հոդվածներ 25+

Հոդվածներ գիտաժողովների նյութերում 33+

Ժողովածուների խմբագրում 2

Ընդամենը հրապարակումներ 60+

Գիտաժողովներ և այլ միջոցառումներ 18

Մասնակցություն գիտաժողովներին և դպրոցներին 40

Զեկուցումներ 85

Սեմինարներ 27

Գիտաինժեներական անձնակազմի ժողովներ 5

ԳԽ նիստեր 10

Տնօրինության նիստեր 7

Աշխատանքային խորհրդակցություններ 32

Գործուղումներ 53

Գիտնականների այցելություններ 80

Նախագծեր և դրամաշնորհներ 9




