
«ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտություն՝ Արևելագիտություն 

 Ուսուցման ձևը՝ առկա 
 Տևողությունը՝ 2 տարի 

 Ուսման վարձի չափը՝ 700.000 ՀՀ դրամ 
 Շնորհվող որակավորումը՝ Արևելագիտության մագիստրոս 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է. 

1. օժանդակել ուսանողներին զարգացնելու և խորացնելու իրանագիտության 

ոլորտում ձեռք բերած տեսական գիտելիքները և գործնական հմտությունները,  

2. պատրաստել իրանագետ-մասնագետներ գիտական, կրթական, մշակութային, 

քաղաքական, տնտեսական, և հատկապես, միջպետական հարաբերությունների 

ոլորտներում դիվանագիտական, թարգմանչական, վերլուծական, 

խորհրդատվական, աշխատանք կատարելու համար,  

3. խթանել ուսանողների քննադատական մտածողությունը, խրախուսելու նրանց 

ինքնուրույն աշխատանքը, օգնելու կիրառելու մասնագիտական 

կարողությունները գործնական դաշտում։ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

1. վերարտադրել ժամանակակից իրանագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք 

դիսցիպլինների հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես համակցող համարկված 

գիտության մեթոդաբանական հիմքերը, հայեցակարգերը, տարածաշրջանին առնչվող 

գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները. 

2. մատնանշել արևելագիտության ու իրանագիտության բնագավառի հիմնական 

դրույթները, տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական 

պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի ուսումնասիրության 

ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները. 

3. ներկայացնել գիտամանկավարժական, թարգմանչական բնագավառներում 

տարաբնույթ ծրագրերի կիրառության առանձնահատկությունները. 



4. լուսաբանել իրանագիտությանը՝ որպես գիտության բնագավառ, որը նպաստում է 

միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը՝ նախադեպերի 

քննության հենքի վրա. 

5. քննարկել իրանական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային ուսումնասիրման 

ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման 

համակարգչային հմտությունները. 

2. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները իրանագիտության 

տարբեր բնագավառներում. 

3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես 

նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ 

ակադեմիական ոլորտում. 

4. կատարել թիմային աշխատանք. 

5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել. 

2. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ. 

3. ձևակերպել  բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և որևէ օտար լեզվով 

տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ.  

4. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

Շրջանավարտը կարող է կրթությունը շարունակել կրթության հաջորդ մակարդակում 

հասարակական և հումանիտար գիտությունների ոլորտում: 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

Ծրագիրը բաղկացած է ընդհանուր, մասնագիտական պարտադիր և կամընտրական 

դասընթացներից: Մասնագիտական պարտադիր և կամընտրական դասընթացների 

բովանդակությունը վերաբերում է տարածաշրջանային արդի հիմնախնդիրների 

վերլուծության, իրանագիտության, լեզվաբանության և մշակութաբանության 

հիմնահարցերին: 

Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը  

Պրակտիկայի անցկացումը նախատեսվում է հետևյալ ձևերով. 

ա) մագիստրատուրայի ուսումնական պլանով նախատեսված կազմակերպական 

ձևերով, այդ թվում՝ գիտամանկավարժական, և գիտահետազոտական, որոնց 

անցկացումը կազմակերպվելու է ամբիոնում, ֆակուլտետի և համալսարանի՝ հարակից 



մասնագիտություններով ծրագրեր իրականացնող ամբիոններում 

(Թյուրաքագիտության, Արաբագիտության), ինչպես նաև Արտաքին գործերի 

նախարարությունում, Ազգային  ժողովում,  «Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի անվան հին 

ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտում, ԳԱԱ արևելագիտության 

ինստիտուտում և տարածաշրջանային խնդիրներին առնչվող վերլուծական 

կենտրոններում և ծառայություններում, Լրատվական գործակալությունում: 

բ) ԻԻՀ համալսարանների և գիտակրթական կենտրոնների հետ համագործակցության 

շրջանակներում: 

 

 

 

 

 Ընդունելության անցկացման ձևաչափը՝  բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

1. Իրանական լեզուների տեղը հնդեվրոպական լեզվաընտանիքում 

2. Իրանական լեզվաընտանիք հասկացությունը 

3. Իրանական լեզուների ժամանակագրական բաժանումը 

4. Իրանական լեզուների բարբառային բաժանումը 

5. Հին իրանական լեզնադարաշրջան /լեզուներ, հուշարձաններ/ 

6. Միջին իրանական լեզվադարաշրջան /լեզուներ, հուշարձաններ/ 

7. Նոր իրանական լեզվադարաշրջան /լեզուներ, հուշարձաններ/ 

8. Արևմտաիրանական լեզուներ 

9. Արևելաիրանական լեզուներ 

10. Իրանը Սասանյանների դարաշրջանում 

11. Ռուդաքին պարսկալեզու պոեզիայի հիմնադիր 

12. Ֆիրդուսիի «Շահնամեն»՝ իրանական ժողովուրդների էպոս 

13. Ֆախրադդին Գուրգանիի «Վիս ու Ռամինը» և պարսից սիրավեպի ժանրը 

14. Օմար Խայյամի պոեզիան 

15. «Արտավիրազ նամակ» երկը 

16. Նիզամի Գյանջավիի «Խամսեն» 

17. Սաադիի պոեզիան. «Գոլեսթան» և «Բուսթան» երկերը 

18. Հաֆեզի քնարերգությունը 

19. Նասիր Խոսրով 

20. Ջալալեդդին Ռումիի ստեղծագործությունը 

21. Դարասկզբի պարսից վեպը 

22. Սադեղ Հեդայաթի արձակը 

23. Աբդուռահման Ջամիի «Հաֆթ օուրանգ» պոեմաշարը 

24. Լուսավորչական շարժումը և պարսից գրականության նոր ժանրերը  

25. Օտարերկրյա կապիտալի ներթափանցումը Իրան. Իրանի՝ կիսագաղութի 

վերածման պրոցեսը 

26. 1953թ. օգոստոսի 19-ի /մորդադի 28-ի/ պետական հեղաշրջումը. պատճառներն ու 

հետևանքները 

27. 1907 և 1915թթ. անգլո-ռուսական համաձայնագրերը և դրանց հետապնդած 

նպատակները 

28. Ղաջարների հարստության տապալումը և Փահլավի հարստության հաստատումը. 

Ռեզա Փահլավի շահի միապետության դասակարգային էությունը 

29. Իրանը տերությունների մերձավոր և Միջինարևելյան քաղաքականության 

համակարգում: Տերությունների հետապնդած նպատակներն ու դրանց 

իրականացման միջոցները 19-րդ դ. վերջին-20-րդ դ. սկզբին 

30. 1919թ. օգոստոսի 9-ի անգլո-իրանական պայմանագիրը 

31. Բեհաիզմը որպես գաղափարախոսություն. դրա դասակարգային էությունը 

32. Ռեզա շահի նացիոնալիզմը և դրա դրսևորումները 

33. 1905-1911թթ. Հեղափոխության տապալման հիմնական պատճառները 

34. Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի շահի գահ բարձրանալը. նրա տնտեսական և 



քաղաքական կոնցեպցիաները /«Պոզիտիվ նացիոնալիզմ»/ 

35. 20-րդ դ. սկզբին Իրանում անգլիական և ռուսական քաղաքականության 

մերձեցման միտումները և այն պայմանավորող հանգամանքները 

36. Պարթևական կայսրությունը 
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