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 ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ  
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1. Ընդհանուր դրույթներ 

 
1.1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Հայաստանի պետական տնտեսագի-

տական համալսարանի (այսուհետ` համալսարան) շրջանակներում գիտաուսում-
նական խմբերի կողմից իրականացվող գիտահետազոտական նախագծերի, 
մրցույթի կազմակերպման ու անցկացման պայմանները և հաղթողների ֆինան-
սական աջակցությունը: 

1.2. Հիմնական հասկացություններ. 
Գիտաուսումնական խումբ` ուսանողներից, ասպիրանտներից, պրոֆեսորա-

դասախոսական կազմից կամ գիտաշխատողներից կազմված կատարողների 
կոլեկտիվ, որը ղեկավարում է գիտությունների դոկտորի կամ գիտությունների 
թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող դասախոսը կամ գիտաշխատողը 
(համալսարանի հիմնական հաստիքային աշխատողը), որը պետք է ունենա ներկա-
յացվող հետազոտության թեմային առնչվող հրատարակված աշխատանքներ:   

Գիտահետազոտական նախագիծ` մեկ կամ մի քանի ուղղությունների շրջա-
նակներում գիտական և ուսումնական բնույթի հետազոտական աշխատանքի 
համալիր` կրթական գործընթացում հետագա ներդրման նպատակով:  

Գիտաուսումնական լաբորատորիա՝ ակադեմիական տարատեսակ հետազո-
տություններով զբաղվող պրոֆեսորադասախոսական կազմից, գիտաշխատող-
ներից, ասպիրանտներից, ուսանողներից կազմված կոլեկտիվ, որոնց ստեղծման 
հիմքը՝ կոլեկտիվ նախագծերի իրականացման համար համապատասխան միջա-
վայրի ստեղծումն է: Գիտաուսումնական լաբորատորիաները կառուցվում են հորի-
զոնական համագործակցության սկզբունքներով և դառնում են ակադեմիական 
միջավայրի աճի հիմքը: 

1.3. Մրցույթի նպատակները` 
- ուսանողների և ասպիրանտների ներգրավումը գիտահետազոտական 

գործընթացներում, 
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- ուսումնական գործընթացում գիտահետազոտական աշխատանքների 
արդյունքների ինտեգրման ապահովումը, 

- գիտահետազոտական աշխատանքի հետագա զարգացումը ֆակուլտետ-
ներում և համալսարանի գիտաուսումնական այլ ստորաբաժանումներում: 

1.4. Գիտական հետազոտությունների իրականացման ուղղությունները. 
Գիտական հետազոտությունները կարող են իրականացվել համալսարանի 

գիտական և ակադեմիական ուղղություններով: 
1.5. Գիտաուսումնական լաբորատորիաների հետազոտությունների իրակա-

նացման ուղղությունները. 
Գիտաուսումնական լաբորատորիաների ստեղծման հիմնական նպատակներն 

են. 
- երիտասարդ գիտնականների ակտիվ ներգրավումը գիտահետազոտական 

աշխատանքներում, 
- տեսամեթոդաբանական և կիրառական բնույթի գիտահետազոտական 

նախագծերի իրագործումը, 
- ուսումնական գործընթացին գիտահետազոտական աշխատանքների 

արդյունքների միասնացման ակտիվացումը:  
Գիտաուսումնական լաբորատորիաները ստեղծվում են համալսարանի 

գիտության և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտորի զեկուցագրի հիման վրա և 
հաստատվում համալսարանի ռեկտորի կողմից: 

Գիտաուսումնական խմբի հաջողված աշխատանքի դեպքում այն կարող է 
վերափոխվել գիտաուսումնական համապատասխան լաբորատորիայի: 

 
2. Մրցույթի մասնակիցներին ներկայացվող պահանջները 

 
2.1. Գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) կազմում կարող են մտնել` 
- համալսարանի և նրա մասնաճյուղերի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

ներկայացուցիչները և գիտաշխատողները, ովքեր հիմնական հաստիքային 
աշխատողներ են, ունեն դոկտորի կամ թեկնածուի գիտական աստիճան և 
պրոֆեսորի կամ դոցենտի գիտական կոչում, վերջին 5 տարվա ընթացքում 
հրատարակել են առնվազն 5 աշխատանք, որից մեկը` արտասահմանյան 
գիտական ամսագրում,  

- համալսարանի և նրա մասնաճյուղերի ասպիրանտները և հայցորդները, 
- համալսարանի և նրա մասնաճյուղերի առկա ուսանողները, 
- այլ կատարողներ, որոնց ներկայության անհրաժեշտությունը նախագծի 

ղեկավարի կողմից խմբում (լաբորատորիայում) փաստարկվում և 
հիմնավորվում է:  

2.2. Գիտաուսումնական խմբում (լաբորատորիայում) համալսարանի և նրա 
մասնաճյուղերի ուսանողների և ասպիրանտների մասնակցությունը պարտադիր է: 
Գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) կազմում, բացի ղեկավարից, 
թույլատրվում է ներգրավել գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) ոչ ավելի, 
քան 3 անդամ` դասախոսների կամ գիտաշխատողների կազմից և 2 ուսանողից կամ 
ասպիրանտից ոչ պակաս: 

2.3. Յուրաքանչյուր գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) անդամ որպես 
ղեկավար և (կամ) կատարող կարող է մասնակցել միայն մեկ նախագծում: 
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2.4. Գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) ղեկավարի գործառույթները 
սահմանվում են սույն կանոնակարգով և ընդգրկում են` 

- նախագծի բոլոր մասնակիցների կատարված աշխատանքների կազմա-
կերպումը և վերահսկումը, 

- տեխնիկական առաջադրանքների, օրացուցային պլանի և նախագծի 
նախահաշվի պատրաստումը, 

- համապատասխան նախագծի նախահաշվին աշխատանքների վարձա-
տրման վերահսկումը, 

- տեխնիկական առաջադրանքներում և նախագծի նախահաշվում հիմնա-
վորված փոփոխությունների ներկայացումը և կատարումը, 

- գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) կայքի մշակման 
կազմակերպումը, 

- գիտաուսումնական կայքի մշտական հսկողությունը և պարբերաբար 
թարմացումը, 

- աշխատանքների արդյունքների պատրաստումը և սույն կանոնակարգի 
համաձայն ներկայացումը: 

 
3. Ներկայացվող հայտերի պահանջները 

 
3.1. Մրցույթին մասնակցելու նպատակով համալսարանի գիտության բաժին են 

ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը` 
- գիտաուսումնական համապատասխան խմբերի (լաբորատորիաների)  

ձևավորմանը վերաբերող տեղեկանք՝ կազմված գիտաուսումնական խմբի 
(լաբորատորիայի) ղեկավարի կողմից, 

- մրցութային դիմում-հայտ` խմբի (լաբորատորիայի) ղեկավարի 
ստորագրությամբ: 

3.2. Հայտի բովանդակությունը պետք է համապատասխանի գիտաուսում-
նական խմբի (լաբորատորիայի) ղեկավարի կողմից ընտրված հետազոտության 
ուղղությանը և պետք է ընդգրկի հետևյալ մասերը` 

- գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) անվանումը,  
- նախագծի անվանումը, 
- հետազոտության ուղղությունը, 
- առարկայական բնագավառը, 
- նախագծի կարճ համառոտագիրը ռուսերեն և անգլերեն (ոչ ավելի, քան 1 էջ), 
- հիմնաբառեր (3-5 բառ), 
- հետազոտության թեմայի հիմնավորումը` սույն բնագավառի ներկայիս 

հետազոտությունների համատեքստում, 
- հետազոտությունների առարկան, նպատակը և խնդիրները, 
- հետազոտությունների մեթոդները և մեթոդաբանությունը, 
- հետազոտությունների ակնկալվող արդյունքները, 
- հետազոտությունների շարունակականության հնարավորությունը, 
- գիտական սեմինարների կազմակերպման ժամանակացույցը` գիտաուսում-

նական խմբի (լաբորատորիայի) անդամների մասնակցությամբ, 
- տեղեկատվություն նախագծի ղեկավարի և կատարողների մասին, 
- նախագծի ղեկավարի կողմից ներկայացված տեղեկատվություն` գիտաուսում-
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նական խմբի (լաբորատորիայի) երիտասարդ անդամների (ուսանողների և 
ասպիրանտների) վերաբերյալ: 

3.3. Հայտերը ներկայացվում են հայերեն: 
3.4. Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են ամեն տարի, հայտարարության մեջ 

սահմանված ժամկետներում: 
3.5. Ներկայացման վերջնաժամկետները և փաստաթղթի ձևավորման կանոն-

ները խախտելու դեպքում հայտը հայտարարվում է չեղյալ: 
3.6. Մրցույթին ներկայացված նյութերը հետ չեն վերադարձվում: 
3.7. Առանձին դեպքերում գիտաուսումնական խումբ (լաբորատորիա) կարող է 

ստեղծվել ռեկտորի հրամանով` առանց մրցույթ հայտարարելու: 
  

4. Նախագծի արդյունքներին ներկայացվող պահանջները 
 

4.1. Գիտահետազոտական նախագծի արդյունքներն են` գիտական ամփոփ 
հաշվետվությունը, այն նյութերը, որոնք ներկայացվել կամ ներկայացվելու են 
հրատարակման՝ գիտական ժողովածուների, գիտագործնական ձեռնարկների, 
տեղական և միջազգային ամսագրերում տպագրվող հոդվածների, իրավիճակային 
խնդիրների և վերլուծությունների (case study) տեսքով:  

4.2. Նախագծի կատարման գործընթացում կարող է ձևավորվել հետագայում 
համալսարանի ուսումնական պլաններում ներառելու համար բակալավրական կամ 
մագիստրոսական նոր առարկայական մոդուլի ծրագրի նախագիծ՝ թողարկող 
ամբիոնին և ուսումնամեթոդական խորհրդին համապատասխան քննարկման 
ներկայացնելու նպատակով:    

4.3. Գիտաուսումնական խումբը (լաբորատորիան) պետք է ստեղծի կայք, որը 
հասանելի լինի հանրությանը և պարունակի տեղեկատվություն` նախագծի 
նպատակների, նրա մասնակիցների, առաջադրվող խնդիրների վերաբերյալ, 

- հրապարակումների նախագծերի վերաբերյալ, որոնք ստեղծված են 
կատարված հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա, 

- տեղեկատվություն պարբերաբար անցկացվող սեմինարների վերաբերյալ` 
ուսանողների և ասպիրանտների մասնակցությամբ նախագծի աշխա-
տանքների արդյունքները քննարկելու նպատակով, 

- գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) անդամների մասնակցությամբ 
անցկացվելիք խորհրդակցությունների, գիտաժողովների և այլ գիտական 
միջոցառումների մասին: 

 
5. Նախագծերի աշխատանքների կատարման ժամկետները 

 
5.1. Գիտաուսումնական խմբերը (լաբորատորիաները) պետք է իրականացնեն 

նախագծի աշխատանքները մեկ տարվա ընթացքում: 
5.2. Առանձին դեպքերում նախագիծը կարող է երկարաձգվել երկու տարով: 
5.3. Նախագծի երկարաձգման անհրաժեշտության դեպքում գիտաուսումնա-

կան խմբի (լաբորատորիայի) ղեկավարը ներկայացնում է տեխնիկական առաջա-
դրանք՝ հիմնավորելով նախագծի երկարաձգման պատճառները և նկարագրելով 
արդյունքները, որոնք ակնկալվում են ստանալ նախագծի երկարաձգման դեպքում` 
դրա կատարման նախորդ տարում արդեն ստացված արդյունքների նկատմամբ:  
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5.4. Նախագծի երկարաձգման հիմնավորման ժամանակ կարող է հանդես գալ 
լրացուցիչ վերլուծություն անցկացնելու անհրաժեշտություն՝ նախագծի իրականաց-
ման ընթացքով պայմանավորված:  

5.5. Նախագծի երկարաձգման մասին որոշումը ընդունվում է համալսարանի 
ռեկտորի կողմից` գիտության և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտորի զեկուցագրի 
հիման վրա: 

5.6. Նախագծի երկարաձգման դեպքում գիտաուսումնական խմբի 
(լաբորատորիայի) կազմը կարող է փոփոխվել՝ սույն կանոնակարգի 9-րդ բաժնի 
պահանջներին համապատասխան: 

 
6. Հայտերի փորձաքննությունը 

 
6.1. Մրցութային հայտերը, որոնք ներկայացված են համալսարանի գիտության 

բաժին, 5 օրացուցային օրվա ընթացքում ուղարկվում են գիտական փորձա-
քննության: 

6.2. Գիտական փորձաքննության նպատակը հայտարարված գիտահետա-
զոտական աշխատանքի գիտատեխնիկական և գործնական արժեքի գնահատումն 
է: Անհրաժեշտության դեպքում գիտության բաժինը փորձաքննության համար կարող 
է ներգրավել անկախ փորձագետի (ով այն հաստատության աշխատակից չէ, որտեղ 
աշխատում է հայտատուն):  

6.3. Հայտը գիտական փորձաքննության է ենթարկվում առնվազն երկու 
արտաքին փորձագետի կողմից: Յուրաքանչյուր հայտի համար փորձագետը 
լրացնում է համալսարանի կողմից սահմանված գիտական փորձաքննության 
գնահատման թերթիկը` պատասխանելով առաջադրված բոլոր հարցերին: 

6.4. Յուրաքանչյուր հայտ գնահատվում է 10 բալային համակարգով` ըստ 
հետևյալ սկզբունքների. 

- ներկայացված հետազոտության թեմայի արդիականությունը, 
- հետազոտության արդյունքների սպասվելիք գիտական նշանակությունը, 
- հետազոտության արդյունքների իրացման նշանակությունը, 
- հետազոտության գիտական նորույթի աստիճանը և գիտական գործիքակազ-

մի առկայությունը, 
- ֆինանսավորում հայցող ծավալի հիմնավորվածությունը, 
- հայտի պատրաստման որակը, շարադրման գրագիտությունը, հաջորդակա-

նությունը և հիմնավորվածությունը, ըստ բովանդակության ներկայացվող պա-
հանջներին հայտի համապատասխանությունը, 

- հայտի և կից փաստաթղթերի ձևակերպման ճշտությունը, 
- հետազոտության շարունակականության աստիճանը և հնարավորությունը: 
6.5. Փորձագետները յուրաքանչյուր հայտի համար լրացնում են առանձին 

փորձագիտական թերթիկ: 
6.6. Փորձաքննության անցկացման և նախագծերի բովանդակության վերա-

բերյալ տեղեկատվությունը գաղտնի է: 
6.7. Նախագծի վերաբերյալ փորձագետների կարծիքները կարող են 

տրամադրվել նախագծի ղեկավարին` առանց փորձագետների վերաբերյալ 
տեղեկատվության: 

6.8. Նախագծի աջակցության վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է համալ-
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սարանի ռեկտորի կողմից` հայտերի փորձաքննության արդյունքների հիման վրա: 
6.9. Համաձայն մրցույթների արդյունքների՝ համալսարանի կայքում տեղա-

դրվում են հաղթողների ցուցակները և տեխնիկական առաջադրանքները` 
հաստատված նախագծերով: 

 
7. Նախագծի աշխատանքների կազմակերպումը և  

կատարման վերահսկումը 
 

7.1. Գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) նախագծի կատարման 
գործունեությունն իրականացվում է տեխնիկական առաջադրանքներին 
համապատասխան: 

7.2. Տեխնիկական առաջադրանքը, օրացույցային պլանը և նախահաշիվը 
կազմվում են գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) ղեկավարի կողմից` 
կայքում արդյունքների հրապարակման պահից մեկ ամսվա ընթացքում և 
ներկայացվում համալսարանի գիտության բաժին: 

7.3. Տեխնիկական առաջադրանքը, օրացուցային պլանը և նախահաշիվը 
կազմվում են հայերեն: Փաստաթղթերի թարգմանությունները կատարում է 
գիտաուսումնական խումբը (լաբորատորիան): 

7.4. Տեխնիկական առաջադրանքներում աշխատանքի բովանդակության և 
կատարողների կազմի վերաբերյալ փոփոխությունները գիտաուսումնական խմբի 
(լաբորատորիայի) ղեկավարի կողմից ներկայացվում են գիտության բաժին: 

7.5. Օրացուցային պլանը կազմվում է տեխնիկական առաջադրանքներին 
համապատասխան` որպես նախագծի յուրաքանչյուր անդամի աշխատանքների 
փուլային կատարում: Փուլային աշխատանքների վարձատրությունն իրականացվում 
է սույն կանոնակարգի 8.1-րդ կետին համապատասխան: 

7.6. Միջանկյալ փուլում գնահատվում է խմբի (լաբորատորիայի) մշտական 
գիտական սեմինարի առկայությունը, խմբի (լաբորատորիայի) կողմից թարմացվող 
կայքը, գիտաժողովներում զեկույցներով հանդես գալը: Այդ նպատակով 
գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) ղեկավարները եռամսյակը մեկ 
գիտության բաժին են ներկայացնում հաշվետվություն: Այն դեպքում, երբ 
գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) կազմում պատրաստվում են կատարվել 
փոփոխություններ, գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) ղեկավարը 
պարտավոր է գրավոր բացատրություն ներկայացնել գիտության բաժին` 
պարզաբանելով գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) կազմի փոփոխության 
պատճառները` ներկայացնելով մասնակիցների նոր ցանկը: Եթե գիտաուսումնական 
խմբի (լաբորատորիայի) ղեկավարի կողմից ներկայացված պատճառաբանու-
թյունները կդիտվեն ոչ հիմնավորված և ոչ բավարար, խմբի (լաբորատորիայի) 
մասնակիցներից կեսից ավելին հրաժարվի իր աշխատանքից, ապա պետք է 
քննարկվի նախագծի վաղաժամկետ դադարեցման հարցը: 

7.7. Գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) ղեկավարները գիտության 
բաժին են ներկայացնում աշխատանքների վերջնական արդյունքները` ամփոփ 
հաշվետվության հետ միասին, ծրագրի ամփոփ շնորհանդեսին նախորդող ժամա-
նակահատվածում, մինչև ընթացիկ ժամկետի վերջին ամսվա 20-ը: 

7.8. Վերջնական հաշվետվությունները ներկայացվում են` 
- էլեկտրոնային տարբերակով (համալսարանի կայքում տեղադրելու 
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նպատակով), 
- թղթային տարբերակով, մեկ օրինակ` գիտաուսումնական խմբի 

(լաբորատորիայի) ղեկավարի ստորագրությամբ: 
7.9. Հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակում նշվում է հրապարակված 

աշխատանքների առկա վիճակը և տպագրության պատրաստված աշխատանքների, 
հրատարակված և չհրատարակված զեկույցների, շնորհանդեսների տվյալները: 

7.10. Էլեկտրոնային տարբերակով հաշվետվություններին կցվում են ֆայլեր` 
հրատարակված աշխատանքների տեքստերով: 

7.11. Թղթային տարբերակով ներկայացվում են հրապարակված աշխատանք-
ների և ձեռագրերի բնօրինակները: 

7.12. Նախագծի վերաբերյալ ստացված ամփոփ հաշվետվությունները և 
նյութերը ուղարկվում են փորձաքննության: 

7.13. Նախագծի հաշվետվության հաստատման, ավարտի կամ երկարաձգման 
վերաբերյալ որոշումը ընդունվում է համալսարանի ռեկտորի կողմից՝ հաշվե-
տվությունների փորձաքննության արդյունքների հիման վրա: 

 
8. Նախագծերի ֆինանսավորումը 

 
8.1. Նախագծերի ֆինանսավորումն իրականացվում է ամեն տարի համալսա-

րանի ռեկտորի հրամանով: Ֆինանսավորման քանակը և ծավալները որոշվում են 
յուրաքանչյուր տարի` ռեկտորի հրամանով համալսարանի զարգացման որոշակի 
փուլում նրա գերակայություններին համապատասխան: 

8.2. Տրամադրվող միջոցները ուղղվում են նախագծի աշխատանքների կազմա-
կերպմանը և իրականացմանը, այդ թվում գիտաժողովների մասնակցության ըստ 
հետազոտությունների և հրատարակման ծախսերի: Առանձին դեպքերում, գիտա-
ուսումնական խմբերի (լաբորատորիաների) անդամներին կարող է տրամադրվել 
հավելյալ ֆինանսական աջակցություն` միջազգային գիտաժողովներում կատարված 
հետազոտությունների վերաբերյալ զեկույցներ և հոդվածներ ներկայացնելու 
նպատակով: 

8.3. Գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) անդամներին վճարումները 
կատարվում են պայմանագրային հիմունքներով: 

8.4. Գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) անդամների աշխատանքների 
ֆինանսավորման ծավալները կախված են ուսանողների, ասպիրանտների և 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի քանակից: Ընդ որում, ֆինանսավորման 
ծավալի 40 տոկոսից ոչ պակաս տրամադրվում է ուսանողներին (ասպիրանտներին): 

 
9. Նախագծի ղեկավարի կամ կատարողների կազմի փոփոխությունը 

 
9.1. Եթե գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) ղեկավարը չի 

կարողանում պատշաճ կերպով կատարել իր գործառույթները, ապա նախագծի 
ֆինանսավորումը դադարեցվում է: 

9.2. Նախագծի կատարման ժամանակ գիտաուսումնական խմբի 
(լաբորատորիայի) անդամների կազմը կարող է փոփոխվել գիտաուսումնական խմբի 
(լաբորատորիայի) ղեկավարի հիմնավորված պատճառաբանության ներկայացման 
հետևյալ դեպքերում` 
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- գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) անդամի կողմից նախագծի 
շրջանակներում գործառույթները ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, 

- համալսարանից խմբի (լաբորատորիայի) որևէ անդամի հեռացման 
ժամանակ, 

- գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) անդամի երկարատև 
հիվանդության կամ երկարատև գործուղման մեջ գտնվելու պատճառով: 
 
10. Նախագծի ֆինանսավորման վաղաժամկետ դադարեցումը և 

նախագծի կատարման ժամկետների փոփոխությունը 
 

10.1. Նախագծի ֆինանսավորումը կարող է դադարեցվել հետևյալ 
պատճառներով` 

- գիտաուսումնական խմբի (լաբորատորիայի) ղեկավարի կողմից իր 
պարտականությունների պատշաճ չկատարման դեպքում, 

- սույն կանոնակարգի 2.4-րդ կետի դրույթների խախտման դեպքում, 
- սահմանված ժամկետներում նախագծի ընթացիկ հաշվետվությունների 

չներկայացման պարագայում, 
- նախագծի վերջնական հաշվետվության փորձաքննության բացասական 

գնահատականի ժամանակ, 
- այլ պայմանների առկայության պարագայում: 

 
 
Համաձայնեցված է 
 

Գիտության և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր 

__________________ Գ. Վարդանյան 

«____» _____________ 2014 թ. 
 

Գիտության բաժնի պետ 

__________________ Խ. Մխիթարյան 

«____» _____________ 2014 թ. 
 

Իրավաբանական բաժնի պետ 
__________________ Գ. Տոռոզյան 

«____» _____________ 2014 թ. 
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Հավելված N 1 
 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական  
համալսարանի ռեկտոր  Կ.Լ.Աթոյանին  

 
նույն համալսարանի _______________________ 

_________________________________ ամբիոնի  

__________________________________________ 

______________________________________
(անուն հայրանուն) 

___________________________________ ից 
    (ազգանուն) 

    ______________________________________ 
       (հասցե) 

______________________________________ 
                (հեռախոս) 

 
 

ԴԻՄՈՒ Մ 

Ձեզ է ներկայացվում գիտաուսումնական խմբերի մրցույթին մասնակցելու            

« __________________________________________________________________________ 

________________________________________________ » վերնագրով նախագիծը: 

Խնդրում եմ սահմանված կարգով ընթացք տալ: 

 

 

Դիմող՝ _________________________      ( ________________________________ ) 
(ստորագրություն)                                       (անուն ազգանուն) 

«____» ________________ 2014 թ. 
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Հավելված N 2 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 
ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ  

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ 
ՀԱՅՏ 

 
Հայտը հանձնված է «_____» __________________ 2014 թ. Ծածկագիր՝ _____________            
        (լրացվում է հանձնման ժամանակ) 

 
 

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ 

1. Հայտի 
- վերնագիրը (15 բառից ոչ ավելի՝ հայերեն)  

_____________________________________________________________________ 
2. Հուշող (բանալի) բառեր (հայերեն) 

_____________________________________________________________________ 

Հայտի ղեկավարի 

- ազգանունը, անունը, հայրանունը ______________________________________ 
- ծննդյան տարեթիվը __________________________________________________ 
- գիտական աստիճանը ________________________________________________ 
- պաշտոնը ___________________________________________________________ 
- հեռախոսը __________________________________________________________ 
- էլեկտրոնային հասցեն _______________________________________________ 

3. Ամբիոնը ______________________________________________________ 
4. Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածը ___ տարի 
5. Աշխատանքային խմբի (ներառյալ ղեկավարը) անդամների թիվը ________ 
6. Հայցվող ընդհանուր գումարը _________________________________ հազար դրամ 

7. Հայտի ղեկավարի ստորագրությունը _____________________________________ 

8. Համալսարանի գիտական քարտուղարի ստորագրությունը 

_______________________________________________________ 

 
 «____» ________________ 2014 թ.    Կ.Տ. 
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ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՏԱՑԻԱ1 
 

ՆԱԽԱԳԻԾ2 

 

                                                 
1  Համառոտ պարբերությամբ ներկայացնել նախագծի նպատակները` հայերեն: 
2  Ներկայացնել մինչև 12 էջ՝ ներառյալ գրաֆիկները, գծագրերը, լուսանկարները և գրականության ցանկը:  

1. 8 էջի սահմաններում ներկայացնել խնդրի դրվածքը, դրա արդի վիճակը, թեմայի գիտական 
նպատակները, հետազոտական ծրագիրը, իրականացման եղանակները, առկա և անհրաժեշտ 
նյութական ռեսուրսները: 

2. 2 էջի սահմաններում նշել տվյալ ուղղությամբ խմբի ունեցած ձեռքբերումները և ակնկալվող արդյունքները: 
3. Օգտագործված գրականության ցանկը: 
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Հավելված N 3 
 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 
 

1. Ազգանունը, անունը, հայրանունը __________________________________________ 
2. Ծննդյան տարեթիվն ու ծննդավայրը _______________________________________ 
3. Կրթությունը (բուհ, մասնագիտություն) ____________________________________ 
4. Գիտական աստիճանը ___________________________________________________ 
5. Գիտական կոչումը ______________________________________________________ 
6. Հրատարակված 

- դասագրքեր (թիվը) _________________ 
- գիտական հոդվածներ (թիվը) ____________ 
- ուսումնական ձեռնարկներ (թիվը) ________ 
- մենագրություններ (թիվը) _______________ 

7. Արտոնագրեր (թիվը) _____________________________________________________ 
8. Լիցենզիաներ (թիվը) _____________________________________________________ 
9. Վերջին 5 տարում հրատարակված դասագրքերը, գիտական հոդվածները, 

ուսումնական ձեռնարկները, մենագրությունները (նշել վերնագիրը, ամսագիրը, 
տարեթիվը, հատորը, էջերը) 
1) ______________________________________________________________________ 

(անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր) 
 

10. Ստացված դրամաշնորհները 
1) ______________________________________________________________________ 

(անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր) 
 
 

«____» __________________ 2014թ.  ________________________________  
                       (ղեկավարի ստորագրությունը) 
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Հավելված N 4 
 
 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Ազգանունը, անունը, հայրանունը (հայերեն)  

Ծննդյան տարեթիվն ու ծննդավայրը   

Կրթությունը (բուհ, մասնագիտություն)  

Գիտական աստիճանը  

Գիտական կոչումը  

Վերջին թեզի ծածկագիրը, 
պաշտպանության տարեթիվն ու վայրը 

 

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը  

Հեռախոսը (աշխատանքային, տան, 
բջջային) 

 

Էլեկտրոնային հասցեն  

Նախագծի հետ առնչվող հրատարակված գիտական հոդվածները (նշել 
վերնագիրը, ամսագիրը, տարեթիվը, հատորը, էջերը), 5-ից ոչ ավելի 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

30.09.2015  «Գիտաուսումնական խմբերի հետազոտական նախագծերի մրցույթի վերաբերյալ 
կանոնակարգում» փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

                                                 
 Lրացվում է յուրաքանչյուր կատարողի համար 


