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Մասնագիտություն՝ Արևելագիտություն 

 Ուսուցման ձևը՝ առկա 
 Տևողությունը՝ 2 տարի 

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

 
Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է պատրաստել իրանալեզու, մասնավորապես քրդալեզու և 

թալիշալեզու տարածքների քաղաքական, պատմական, լեզվական և մշակութային 

բնագավառներում հմտացած մասնագետներ, որոնք ծրագրի ավարտին ունակ կլինեն. 

1. վերլուծել և համակարգել քդերով և թալիշներով բնակեցված տարածքների 

քաղաքական, պատմական, էթնիկ-կրոնական, մշակութային և լեզվական 

իրավիճակին վերաբերող տվյալները, 

2. կողմնորոշվել քրդախոս և թալիշախոս տարածքներում քաղաքական, 

պատմական, էթնիկ-կրոնական, մշակութային և լեզվական իրավիճակին 

վերաբերող տեսական և գործնական հիմնախնդիրներում, 

3. տիրապետել քրդերի հյուսիս-արևմտյան կուրմանջի բարբառին և դրա գրական 

տարբերակին (լատինատառ, կյուրեղատառ և արաբատառ), թալիշերենի 

հյուսիսային բարբառին և դրա հիման վրա ձևավորված գրական լեզվին, 

Տիրապետել դրանց գրավոր և խոսակցական տարբերակներին, 

4. գնահատել քաղաքական, պատմական, էթնիկ-կրոնական, լեզվական և 

մշակութային գործընթացների օրինաչափություններն ու 

առանձնահատկությունները Թուրքիայի, Իրանի, Իրաքի, Սիրիայի քրդաբնակ 

շրջաններոմ և Ադրբեջանի, Իրանի թալիշաբնակ հատվածներում, ինչպես նաև 

վերլուծել հայ-քրդական և հայ-թալիշական խոսակցական-քաղաքական, 

պատմամշակութային և լեզվական առնչությունները: 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն կունենա.  

1. Քրդերենի և թալիշերենի իմացության անհրաժեշտ մակարդակ և համակարգված 

գիտելիք։ 



2. Քրդալեզու և թալիշալեզու տարածքների քաղաքական, պատմական, էթնիկ-

կրոնական, մշակութային և լեզվական իրավիճակի մասին մասնագիտական գիտելիք: 

3. Հասարակական- քաղաքական, պատմական, էթնիկ-կրոնական, լեզվական և 

մշակութային գործընթացների վերլուծության մեթոդաբանական հիմքերի և մեթոդների 

իմացութուն: 

4. Քրդալեզու և թալիշալեզու տարածքներում համապատասխանաբար Թուրքիայի, 

Իրանի, Իրաքի, Սիրիայի և Ադրբեջանի վարած էթնիկ քաղաքականության 

հիմնախնդիրների իմացություն 

 5. Հայ-քրդական և հայ-թալիշական հասարակական-քաղաքական, պատմական, 

մշակութային և լեզվական փոխառնչությունների հիմնախնդիրների իմացություն: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. Համապատասխան մեթոդաբանության կիրառման միջոցով տարածաշրջանային 

ուսումնասիրություններ կատարել։ 

2. Առկա հասարակական-քաղաքական, պատմական, մշակութային և լեզվական 

իրակույթների վերաբերյալ գիտելիքների միջոցով դիտարկել և վերլուծել հնարավոր 

զարգացումները։ 

3.  Իրանալեզու տարածքների լեզվական իրավիճակի զարգացումների 

ուսումնասիրության համար կիրառական գործիքակազմ ստեղծել։ 

4.  Քրդագիտության և թալիշագիտության ոլորտում ձեռք բերած իր գիտելիքները 

կիրառել տեսական և կիրառական բնագավառներում, որոնք կարող են ներառել 

գիտահետազոտական և պրակտիկ աշխատանքի իրականացում, անվտանգային 

ոլորտում վերլուծությունների և ծրագրերի մշակում, ինչպես նաև ուղղակի աշխատանք 

քրդալեզու և թալիշալեզու միջավայրում: 

5. Որպես խմբի անդամի կամ ղեկավարի աշխատանքային բարձր արդյունավետություն 

դրսևորել։ 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)։ 

2. Առկա խնդիրները որոշարկել, վերլուծել և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները գնահատել։ 

3. Կուտակած գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառել և նոր գիտելիքներ ձեռք բերել։ 

4. Ժամանակն և այլ ռեսուրսներն արդյունավետորեն ծրագրել։ 

5. Պատրաստել զեկուցումներ, գիտական ակնարկներ, ռեֆերատներ, ելույթների թեզեր, 

հաշվետվությու-ներ և տեսական ու գործնական բնույթի այլ գործողություններ 

կատարել:: 

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, թալիշագիտության և քրդագիտության, 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 ձևաչափ՝ 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 



37. 1978-1979թթ. Իրանի իսլամական հեղափոխությունը. Հանրապետության հռչակումը 

38. 1980-1988թթ. Իրան-իրաքյան պատերազմն ու դրա հետևանքները 

տարածաշրջանային զարգացումների վրա 

39. Իրանի միջուկային ծրագիրը և դրա շուրջ զարգացումները արդի շրջանում 

40. ԻԻՀ Մերձավորարևելյան քաղաքականությունը արդի շրջանում 
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