
    
 
 

 
    

 
 
NATIONAL UNIVERSITY NATIONAL UNIVERSITY NATIONAL UNIVERSITY NATIONAL UNIVERSITY 
OF ARCHITECTUREOF ARCHITECTUREOF ARCHITECTUREOF ARCHITECTURE    
AND CONSTRUCTION OF AND CONSTRUCTION OF AND CONSTRUCTION OF AND CONSTRUCTION OF 
ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA 

    

    

 

 

                         

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ        ՀՈՒՇԱԳԻՐՀՈՒՇԱԳԻՐՀՈՒՇԱԳԻՐՀՈՒՇԱԳԻՐ    
կրթությանկրթությանկրթությանկրթության    ևևևև    գիտությանգիտությանգիտությանգիտության    ոլորտներումոլորտներումոլորտներումոլորտներում    

Թվական` 
Ապրիլ 2021 

    
ՃարտարապետությանՃարտարապետությանՃարտարապետությանՃարտարապետության    ևևևև    շինարարությանշինարարությանշինարարությանշինարարության    

ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    ազգայինազգայինազգայինազգային    համալսարանիհամալսարանիհամալսարանիհամալսարանի    
((((ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    ՀանրապետությունՀանրապետությունՀանրապետությունՀանրապետություն))))    

ևևևև        
ԲաբոլԲաբոլԲաբոլԲաբոլ    ՆոշիրվանիՆոշիրվանիՆոշիրվանիՆոշիրվանի    տեխնոլոգիականտեխնոլոգիականտեխնոլոգիականտեխնոլոգիական    

համալսարանիհամալսարանիհամալսարանիհամալսարանի        
((((ԻրանիԻրանիԻրանիԻրանի    ԻսլամականԻսլամականԻսլամականԻսլամական    ՀանրապետությունՀանրապետությունՀանրապետությունՀանրապետություն))))    

միջևմիջևմիջևմիջև    
    

 تفاھم نامھ ھمکاری مشترک 
  آموزشیدر زمینھ ھای علمی و 

 تاریخ:
April 2021  

  

  دانشگاه ملی معماری و عمران ارمنستان 
  (جمھوری ارمنستان ) 

  و
  بابل یروانینوش یدانشگاه صنعت

  (جمھوری اسالمی ایران) 
    

«Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան» Հիմնադրամը 
«ՃՇՀԱՀ», ի դեմս՝ ռեկտոր, պրոֆեսոր Եղիազար 
Վարդանյանի, որը գործում է Կանոնադրության 
հիման վրա՝ մի կողմից, և «Բաբոլ Նոշիրվանի 
տեխնոլոգիական համալսարան», ի դեմս 
Նախագահ՝ Ջավադ Վասեղի Ամիրիի, որը գործում 
է կանոնադրության հիման վրա՝ մյուս կողմից, 
հետագայում՝ Կողմեր, համաձայնվում են հետևյալի 
մասին:    

با توجھ بھ سابقھ طوالنی ارتباط اجتماعی و فرھنگی بین دو کشور 
ایران و ارمنستان و لزوم عمق بخشی در زمینھ ھای علمی، 

و عمران بنیاد "دانشگاه ملی معماری    پژوھشی و آموزشی
ئیس دانشگاه جناب آقای پروفسور یقیازار ارمنستان" بھ نمایندگی ر

" بھ بابل یروانینوش یدانشگاه صنعت طرف و "وارطانیان از یک 
از  یریام یدکتر جواد واثق جناب آقایدانشگاه نمایندگی رئیس 

د نعمل می نمایموسسات نام برده  کھ طبق اساسنامھ  ،طرف دیگر
  تفاھم نامھ ذیل را بدین مضمون منعقد نمودند:  (من بعد طرفین)،

    

Հոդված 1. ՆպատակըՀոդված 1. ՆպատակըՀոդված 1. ՆպատակըՀոդված 1. Նպատակը    
    

1.1. Հիմնվելով Կողմերի փոխհամաձայնության 
վրա՝ համագործակցությունը կիրականացվի 
հետևյալ ոլորտներում` 
Համատեղ կադրերի պատրաստում 
(բակալավր, մագիստրոս, ասպիրանտ) և 
վերապատրաստում (շարունակական 
կրթություն)։ 
• ասպիրանտների ղեկավարում, գիտական 
թեզերի պաշտպանության կազմակերպում, 
• միջազգային գիտակրթական ծրագրերի, 
գիտաժողովների, սեմինարների, համաժողովների, 
ցուցահանդեսների, ստուգատես-մրցույթների 
համատեղ կազմակերպում, անցկացում, 
մասնակցություն, 
• ուսումնագիտական ծրագրերի և 
տեղեկատվության փոխանակում, տեղեկագրերի 
հրատարակում, 
• էլեկտրոնային գրադարանային ֆոնդի     
 

زمینھ ھای  ھمکاری -١ماده   

 بر اساس توافق متقابل طرفین، ھمکاریھا در - ١�١

د یافت: نزمینھ ھای ذیل تحقق خواھ  

آموزش و پرورش کادرھای مشترک (در مقاطع کارشناسی،  •
کارشناسی ارشد، دکترا) ، باز آموزی و تحصیالت تکمیلی 

  (آموزش مستمر) 

مان دھی راھنمایی و اجرای پایان نامھ ھای دکترا، ساز •
  دفاعیات رسالھ ھای علمی،

سازمان دھی، برگزاری و شرکت در برنامھ ھای بین  •
ھفتھ آموزشی، جلسات علمی، سمینارھا، -المللی علمی

ھمایش ھا،  ،ھای طراحی دانشجویی در سطح بین المللی 
  نمایشگاھھا، سازمان دھی مشترک مسابقات و سنجش ھا. 

خبرنامھ برنامھ ھای آموزشی، انتشار  و اطالعات تبادل •
  .ھا

 تأمین دسترسی بھ و کتابخانھ ھای الکترونیکی.  •
 و اجرای مشترک پروژه ھای طراحی، تجربی - •
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