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Հայաստանն ունենալով մեծ ներուժ չունի մրցունակ համալսարաններ: 

Պատճառները և՛ օբյեկտիվ են, և՛ սուբյեկտիվ: Վարկանիշավորման հիմքում ընկած որոշ 

չափորոշիչներ երբեմն հարմարեցրած են վարկանիշավորող կազմակերպությունների 

երկրների, տարածաշրջանների ստանդարտներին, սակայն ընդհանուր առմամբ դրանք 

ընդգրկում եմ այն չափորոշիչները, որոնք բնութագրում են կրթության որակը: 

Կրթությունը լինելով զարգացման շարժիչ ուժ, երկրի առջև ծառացած 

մարտահրավերների դիմակայման միջոց, առանձնակի ուշադրության է արժանի: 

Ուստի կարևոր է վերլուծել համալսարանների վարկանիշավորման չափորոշիչները, 

գնահատել մեր հնարավորություններն ու մշակել առաջարկներ՝ համալսարանների 

մրցունակությունը բարձրացնելու և վարկանշավորման համակարգերում ընդգրկելու 

համար: 
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Համալսարանների վարկանշավորման QS համակարգ 

 

Համալսարանների վարկանշավորման  Quacquarelli Symonds (QS) համակարգն 

ամենահին և ամենահայտնի վարկանիշավորման համակարգերից է: Այն տարեկան 

կտրվածքով հրապարակում է ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ ըստ 

մասնագիտությունների և տարածաշրջանների տարվա լավագույն համալսարանների 

ցանկը: QS խորհրդատվական ընկերության թոփ 1000 համալսարանների 

վարկանիշավորման մեջ մեր հարևան երկրներից, ինչպես նաև ԵԱՏՄ երկրներից 

շատերն ունեն համալսարաններ, մինչդեռ հայաստանյան որևէ համալսարան դեռևս 

ընդգրկված չէ (աղյուսակ 1):  

 

Աղյուսակ 1. ԵԱՏՄ և ՀՀ հարևանն երկրների համալսարանները QS-ի վարկանիշում 

Երկիր Տվյալ երկրի լավագույն համալսարանն 

ըստ QS-ի 

Վարկանիշ Համալսարնների 

թիվը QS թոփ 1000-

ում 

Ռուսաստան Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի 

պետական համալսարան 

 

90 

 

27 

Ղազախստան Ալ-Ֆարաբի անվան Ղազախստանի 

ազգային համալսարան 

 

224 

 

10 

Բելառուս Բելառուսի պետական համալսարան 354 2 

Թուրքիա Կոչի համալսարան 448 10 

Իրան Շորիֆի տեխնոլոգիական 

համալսարան 

 

498 

 

6 

Ադրբեջան Բաքվի պետական համալսարան 801-1000 1 

 

Որևէ վարկանիշում հայտնվելու համար նախ պետք է ուսումնասիրել այն 

չափանիշները, որոնք ընկած են վարկանշավորման հիմքում: QS-ը որոշակիորեն 

ընդհանուր և մասամբ տարբեր չափանիշներ է օգտագործում համալսարանների 

ընդհանուր և ըստ մասնագիտությունների վարկանշավորման համար (աղյուսակ 2 և 

աղյուսակ 3):   

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
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Աղյուսակ 2. Համալսարանների ընդհանուր վարկանիշի գնահատման չափորոշիչները 

և դրանց կշիռները 

 Գնահատման ընդհանուր չափորոշիչներ Կշիռ 

1 Ակադեմիական հեղինակություն՝ հիմնված փորձագետների հարցումների վրա 40% 

2 Գործատուների շրջանում հեղինակություն 10% 

3 Դասախոս/ուսանող հարաբերակցություն                                                                                  20% 

4 Գիտական հրապարակումներից մեջբերումների քանակ (մեկ դասախոսի 

հաշվով) 

20% 

5 Արտասահմանյան դասախոսների մասնաբաժին 5% 

6 Արտասահմանյան ուսանողների մասնաբաժին 5% 

 

Ակադեմիական հեղինակություն չափորոշիչի համար 2019 թվականին 83 հազ. 

ակադեմիական փորձագետի կարծիքի հարցում է իրականացվել: Որպես 

ռեսպոդենտների կոնտակտային տվյալների բազա օգտագործվել է World scientific-ի, 

Mardav-DM2-ի, դիտարկվող համալսարանների կողմից տրամդրվող, ինչպես նաև QS-ի 

կայքում ըստ ցանկության գրանցված ակադեմիական փորձագետների տվյալները: 

World scientific-ը պարունակում է ավելի քան 300 հազ. փորձագետի տվյալներ, որից QS-

ը տարբեր տարիների ընդհանուր առմամբ օգտագործել է 180000-ը:  Mardav-DM2-ը 

պարունակում է շուրջ 1.2 մլն փորձագետի տվյալներ, որից QS-ը մինչ այժմ օգտագործել 

է 200000-ը: 2010 թվականից գործում է փորձագետների ըստ ցանկության գրանցման 

կարգը, որի արդյունքում ռեսպոդենտների թիվն ավելացել է 25 հազարով: Բացի այդ, 

դիտարկվող համալսարանները ևս տրամադրել են ավելի քան 190 հազար փորձագետի 

տվյալներ: Ընդ որում, օգտագործվել է նաև նախկին 5 տարիների հարցումներին 

մասնակցած ռեսպոդենտների կարծիքը: Հարցվողներից պահանջվում է լրացնել 

անունը, կոնտակտային տվյալները, զբաղեցրած պաշտոնը և այն կրթական 

հաստատությունը, որը ներկայացնում են, ինչպես նաև նշվում է երկիրը, 

տարածաշրջանը, այն մասնագիտական բնագավառը և առավելագույնը 2 

մասնագիտական առարկա, որին տիրապետում են: Այնուհետև, հարցվողներից 

պահանջվում է առավելագույնը 5 մասնագիտական բնագավառներում նշել մինչև 10-ը 

տեղական և 30 միջազգային համալսարաններ, որոնց համարում են լավագույնը 

հետազոտության տեսանկյունից: Ընդ որում, արգելվում է սեփական համալսարանը 

նշել: Համալսարանի ընդհանուր գնահատականն ըստ ակադեմիական հեղինակության 
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ձևավորվում է 15% ներքին ակադեմիական շրջանակների, 85%-ը՝ միջազգային 

ակադեմիական շրջանակի գնահատականների հիման վրա: Երկրից կամ 

տարածաշրջանից փորձագետների մասնակցության թիվը, սակայն, որևէ կերպ 

քվոտավորված չէ: Որպեսզի պարզենք արդյո՞ք հարցմանը մասնակցած փորձագետների 

թիվն ազդում է թոփ 1000 համալսարանների շարքում տվյալ երկրից ընդգրկված 

համալսարանների թվի վրա, իրականացրել ենք վիճակագրական վերլուծություն: 

Պիրսոնի կորելացիայի գործակիցը (P≥0, r=0.8621) ցույց է տալիս, որ առկա է ուժեղ 

դրական կապ տվյալ երկրից փորձագետների մասնակցության տեսակարար կշռի և 

համալսարանների ընդգրկվածության միջև: Մեկ այլ` Սպերմանի թեստի արդյունքում 

(P≥0, r’s=4.98), այդ կապը դարձյալ հաստատվում է, իհարկե այս դեպքում կապն այդքան 

էլ ուժեղ չէ, բայց այնուամենայնիվ կա: Եվ քանի որ այս ցուցանիշը QS-ի տարբեր 

վարկանիշների 40-50%-ն է կազմում, ուստի այն էական ազդեցություն ունի 

համալսարանների վարկանիշի ձևավորման վրա:  

Այսպիսով, ուղղակի կապ է ստացվում տվյալ երկրից փորձագետների 

մասնակցության թվի և տվյալ երկրից QS-ի թոփ 1000 համալսարաններում 

ընդգրկվածության միջև: Փաստացիորեն՝ համալսարանի ճանաչելիությունը և 

համալսարանական ու գործարար հանրության մոտ համալսարանի հեղինակությունը 

բարձրացնելով կարելի է էականորեն ազդել համալսարանի վարկանիշի վրա: Եթե 

ներքին փորձագետների շրջանում համալսարանը ճանչելիության խնդիր չունի և միայն 

հարցմանը փորձագետների մասնակցության թվի ավելացման խնդիր կա, ապա 

արտասահմանյան փորձագետների մոտ մեր համալսարանները նախ և առաջ 

ճանաչելիության խնդիր ունեն: Ուստի անհրաժեշտ է, որ համալսարաններն 

արդյունավետ կերպով ընդլայնեն միջազգային համագործակցությունն 

արտասահմանյան համալսարանների և հետազոտական կենտրոնների հետ: 

Գործատուների շրջանում հեղինակություն. այս պարամետրի հաշվարկման 

համար գործատուներից պահանջվում է նշել առավելագույնը 10-ը տեղական և 30 

միջազգային համալսարան, որոնց շրջանավարտներին լավագույնն են համարում 

աշխատանքի ընդունման տեսանկյունից: Ընդ որում, միջազգայինը սահմանափակվում 

է այն տարածաշրջանով, որը նրանք ներկայացնում են կամ որտեղ գործունեություն 

իրականացնելու փորձ ունեն: Թույլատրվում է նշել մեկից ավելի տարածաշրջան: 2019 
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թվականի հրապարակման համար հարցմանը մասնակցել են աշխարհի տարբեր 

երկրներից և տարբեր ոլորտներից ավելի քան 42 հազ. գործատու: Ընդ որում, 

Հայաստանից մասնակցությունը կազմել է 0.01%, մինչդեռ օրինակ Ադրբեջանից՝ 1.02%: 

Ի տարբերություն ակադեմիական հեղինակության, որի դեպքում միջազգային և ներքին 

գնահատականները բաշխվում են 85:15 հարաբերակցությամբ, այստեղ միջազգային և 

ներքին գնահատականները բաշխվում են 50:50 հարաբերակցությամբ: Ուստի, կարևոր է 

նաև ներքին գործատուների մասնակցության բարձրացումը:  

Դասախոս/ուսանող հարաբերակցություն. այս պարամետրը հաշվարկվում է  

ամբողջական դրույքով աշխատող դասախոսների և առկա համակարգում սովորող 

ուսանողների թվի հարաբերակցությամբ: Հարաբերակցության միջինը 0.10 է, իսկ 

աշխարհի լավագույն համալսարանների եռյակում՝ 0.20-0.25: ՀՀ-ում դասախոս ուսանող 

միջին հարաբերակցությունը 0.14 է. մասնավորապես ՀՊՏՀ-ում 0.08 է, ԵՊՀ-ում՝ 0.09, 

ՀՊՄՀ-ում՝ 0.11: Այսինքն մեր համալսարաններում 100 ուսանողի բաժին է ընկնում 8-14 

դասախոս, այն դեպքում, երբ աշխարհի լավագույն համալսարաններում նույն 100 

ուսանողին բաժին է ընկնում 20-25 դասախոս: 

Մեկ դասախոսի հաշվով մեջբերումների քանակը. հաշվարկվում է 6 տարվա 

կտրվածքով տվյալ համալսարանի անձնակազմի կողմից Scopus-ում հրատարակված 

հոդվածներից արված մեջբերումները բաժանելով ամբողջ դրույքով աշխատող 

դասախոսների թվաքանակին:  

QS-ը նաև իրականացնում է ըստ մասնագիտությունների համալսարանների 

վարկանշավորում՝ հիմնված 4 չափորոշիչների վրա: Մասնավորապես սոցիալական 

գիտությունների և մենեջմենթի համար վարկանիշավորման չափորոշիչներն ու 

կշիռները հետևյալն են. 

Աղյուսակ 3. Սոցիալական գիտությունների համալսարանների գնահատման 

չափանիշները և դրանց կշիռները  

Համալսարանների գնահատման չափանիշներ Կշիռ 

Ակադեմիական հեղինակություն՝ հիմնված փորձագետների հարցումների վրա 50 % 

Գործատուների շրջանում հեղինակություն 30 % 

Մեկ հոդվածի հաշվով մեջբերումների թիվ 10% 

H-Ինդեքս 10% 
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Առաջին երկու չափորոշիչները համընկնում են ընդհանուր համալսարանների 

չափորոշիչների հետ: Իսկ վերջին երկուսը՝ կոնկրետ սոցիալական գիտությունների 

վարկանիշավորման համար է օգտագործվում:  

Մեկ հոդվածի հաշվով մեջբերումների թիվը հաշվարկվում է տվյալ 

համալսարանի անձնակազմի կողմից կոնկրետ բնագավառում հրապարակված 

հոդվածներից արված մեջբերումների քանակով:  

H-ինդեքսը գիտնականի տպագրված աշխատանքի ազդեցությունն ու 

արդյունավետությունը չափող ինդեքս է: Այն հիմնված է մի շարք գիտնականների 

ամենաշատ մեջբերված հոդվածների և նրանց այլ հրապարակումների մեջբերումների 

թվի վրա: Ինդեքսը նաև օգտագործվում է գիտնականների խմբի, օրինակ որևէ 

համալսարանի, համալսարանի ֆակուլտետի, երկրի, գիտական ամսագրի 

ազդեցությունն ու արդյունավետությունը գնահատելու համար:   

Որպեսզի համալսարանն ընդգրկվի QS-ի որևէ վարկանիշում, այն նախ պետք է  

բավարարի հետևյալ երեք նախապայմաններին. 

 գերազանցի ակադեմիական հեղինակության և գործատուների շրջանում 

հեղինակության չափանիշների պահանջվող նվազագույն միավորը, 

 գերազանցի տվյալ բնագավառում 5 տարվա ընթացքում հրատարակված 

հոդվածների նվազագույն պահանջվող քանակը (սոցիալական գիտությունների 

համար 30 հոդված), 

 տվյալ բնագավառում կազմակերպի բակալավրիական, մագիստրոսական 

կամ դոկտորական կրթություն: 

Բայց մինչ նախապայմաններին համապատասխանելը համալսարանն ինքը 

պետք է դիմի, պահանջներին համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթը լրացնի և 

հաստատի, որպեսզի նախ ընդգրկվի դիտակվող համալսարանների շարքում, 

այնուհետև՝ ստուգվի չափանիշներն համապատասխանությունը և 

համապատասխանելու դեպքում ի վերջո վարկանշավորվի:  

Ուստի QS-ի վարկանշավորման համակարգում ընդգրկվելու համար 

անհրաժեշտ է.  

 Բարձրացնել համասարանի հեղինակությունն ակադեմիական 

փորձագետների շրջանում, որին կարող է նպաստել գիտաժողովների, 
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աշխատաժողովների կազմակերպումը, ինչպես նաև միջհամալսարանական կապերի 

զարգացումը: Քանի որ համալսարանը նույնպես իրավունք ունի մինչև 400 

փորձագետի ցանկ տրամադրել, ուստի այդ նպատակով կարելի է օգտագործել 

Erasmus+  ծրագրի շրջանակներում ՀՊՏՀ-ում վերապատրաստված արտասահմանյան 

համալսարանների անձնակազմի (նրանց համաձայնության դեպքում) և 

հայաստանյան համալսարանականների տվյալները: Այս ցուցանիշն ամենամեծ 

ազդեցությունն ունի համալասարանի վարկանիշի ձևավորման վրա՝ 40% ընդհանուր 

համալսարանների վարկանշավորման մեջ և 50% սոցիալական գիտությունների 

ոլորտի համալսարանների վարկանիշավորման մեջ: 

 Բարձրացնել համալսարանի հեղինակությունը գործարար հանրության 

շրջանում, որը հնարավոր է Կարիերայի կենտրոնի և գործատուների շրջանում 

համագործակցության ընդլայնման, նախկին շրջանավարտների հետ կապերի 

պահպանման միջոցով: Դարձյալ համալսարանը հնարավորություն ունի մինչև 400 

գործատուի անուն ընդգրկող ցուցակ տրամադրել: Սա երկրորդ ամենաազդեցիկ 

ցուցանիշն է ակադեմիական հեղինակությունից հետո: 

 Մեկ դասախոսի հաշվով Scopus-ում հրատարակված հոդվածներից 

մեջբերումների քանակի ցուցանիշի համար անհրաժեշտ է մշակել մի համակարգ, 

որը նախ կխրախուսի Scopus-ում հրապարակումները, իսկ  հետագայում ըստ 

հղումների քանակի կկիրառվի խրախուսման այլ համակարգեր: Օրինակ՝ 

դասախոսների վարկանշավորման մեջ որպես բաղադրիչ կարելի է մտցնել Scopus-ում 

հրապարակումները և դրանցից հղումները կամ դասախոսների 

ծանրաբեռնվածության մեջ լսարանային ժամերի կրճատման հաշվին մտցնել նաև 

Scopus-ում հրապարակումը, օրինակ՝ տարին մեկ հոդված: 

Կարծում ենք հետևողական քայլերի շնորհիվ 5 տարի հետո հնարավոր կլինի 

հայաստանյան համալսարանները ևս տեսնել QS-ի վարկանշավորման համակարգում: 

Ավելի սեղմ ժամկետներում ընդգրկվածությունը քիչ հավանական է, քանի որ եթե 

գործատուների և ակադեմիական հեղինակության ցուցանիշների գծով նվազագույն 

պահանջը առաջիկա տարիներին հնարավոր կլինի բավարարել, ապա տվյալ 

բնագավառում 5 տարվա ընթացքում հրատարակված հոդվածների նվազագույն 

պահանջվող քանակն անգամ 5 տարի հետո հազիվ թե հնարավոր լինի բավարարել:  
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ՎԵԲՈՄԵՏՐԻՔՍ  

Վարկանիշավորման մասին 

Վեբոմետրիքսը աշխարհի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

վարկանիշավորման ամենահեղինակավոր համակարգերից մեկն է: 

Վարկանիշավորումը կազմվում է իսպանական ամենամեծ հետազոտական կառույցի՝ 

Իսպանիայի ազգային հետազոտական խորհրդի «Կիբերմետրիքս լաբորատորիա» 

հետազոտական խմբի կողմից: Սկսած 2004 թվականից՝ վարկանիշավորումը 

հրապարակվում է տարեկան 2 անգամ ընդգրկելով ավելի քան 27000 բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություն:  

Կիբերմետրիքս լաբորատորիան իրականացնում է անկախ, օբյեկտիվ 

ուսումնասիրություն աշխարհի համալսարանների գործունեության վերաբերյալ՝ 

հիմնված համացանցում ներկայացվածության և ազդեցության վրա:   

Վեբոմետրիքսը համալսարանների կայքերի վարկանիշավորում չէ: Այն 

նպատակ չունի գնահատել կայքերը, դրանց դիզայնը կամ օգտագործման 

հարմարավետությունն ու դրանց բովանդակության հանրաճանաչությունը` համաձայն 

այցելությունների քանակի: Վեբ ցուցանիշները դիտարկվում են որպես անուղղակի 

փոփոխականներ համալսարանի գլոբալ գործունեության գնահատման համար: Կայքի 

դիզայնը որևէ նշանակություն չունի, քանի որ բոլոր չափումները կապված են 

հրապարակվող նյութերի (քանակական և որակական) բովանդակության հետ, 

հատկապես ակադեմիական հետաքրքրություն ներկայացնող բաց հասանելի 

փաստաթղթերի հետ:   

Վեբոմետրիքս վարկանիշավորման նպատակն է նպաստել համալսարանների 

վեբ ներկայացվածության մեծացմանը, աջակցել բաց հասանելիության 

նախաձեռնություններին (գիտական և ուսումնական նյութերի անվճար, ամբողջական 

մատչելիություն)՝ ապահովելու համալսարանների կողմից գեներացված գիտական և 

մշակութային գիտելիքի փոխանցումը ամբողջ հասարակությանը: Այն նպատակ ունի 

մոտիվացնել համալսարաններին և գիտնականներին ունենալ այնպիսի ներկայություն 

համացանցում, որը ճշգրտորեն կարտացոլի նրանց գործունեությունը: Ի վերջո, 

վստահելի վարկանիշավորում հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե վեբ 
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ներկայացվածությունը համալսարանի գործունեության հայելին է: Եթե համալսարանի 

վեբ գործունեությունը սպասվող դիրքից ավելի ցածր է համաձայն դրա ակադեմիական 

գերազանցությանը, համալսարանի ղեկավարությունը պետք է վերանայի վեբ 

քաղաքականությունը՝ մեծացնելով էլեկտրոնային հրատարակությունների ծավալն ու 

որակը:  

Վարկանիշավորման մեթոդաբանությունը 

Վեբ վարկանիշավորումը կամ վեբոմետրիքսը բուհերի ամենամեծ 

ակադեմիական վարկանիշավորումն է, որն ընդգրկում է աշխարհի ավելի քան 27 000 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություն:   

Մեծաքանակ բուհերի վարկանիշավորման կազմումը պահանջում է տվյալների 

ստացման և մշակման ավտոմատացում, ինչից հետևում է, որ անհրաժեշտ է 

գնահատման չափանիշների հստակ ձևակերպում և քանակական չափում, ինչն էլ իր 

հերթին հարկադրում է հրաժարվել տվյալների այնպիսի աղբյուրներից, ինչպիսին է 

օրինակ՝ փորձագետների հարցումները:  

Ի տարբերություն վարկանիշավորման մյուս համակարգերի, Վեբոմետրիքսի 

մեթոդաբանության մեջ յուրաքանչյուր կիսամյակ տեղի են ունենում բավականին լուրջ 

փոփոխություններ: 2018 թ. հուլիս ամսվա հրատարակությունը կառուցված է տվյալ 

ամսին ստացված ցուցանիշների հիման վրա, որպեսզի պահպանվի համալսարանների 

վարկանիշավորման տվյալների թարմությունը: Հրապարակված թվերը վարկանիշներն 

են (որքան ցածր՝ այնքան լավ), դրանք այն արժեքները չեն, որ օգտագործվում են 

հաշվարկներում: Ելակետային արժեքները չեն հրապարակվում, քանի որ համացանցը 

շատ դինամիկ է, փնտրման համակարգերի արդյունքները անընդհատ փոփոխվում են, 

հետևապես այդ թվերը վավեր են միայն հավաքման պահին: Ավելին, տվյալները 

հավաքագրվում են մի քանի աղբյուրներից՝ նվազեցնելու փնտրման համակարգերի 

շեղումները՝ կիրառելով պարզ մաթեմատիկական գործողություն (լոգարիթմական 

նորմալացում և մեդիան): Ելակետային արժեքները օգտակար չեն 

համեմատությունների համար և անգամ կարող են մոլորեցնող լինել:  

Վերջնական վարկանիշը կառուցվում է չորս գործոնների հիման վրա, որոնք 

գնահատում են համալսարանների գործունեությունը և ազդեցությունը: 
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Աղյուսակ 4.  2018 թ. հուլիսի Վեբոմետրիքս  վարկանիշավորման կազմման 

մեթոդաբանությունը 

 Ցուցանիշ Նկարագրություն Աղբյուրը Կշիռը 

Գործունեություն 

Activity 

Ներկայություն 

Presence 

Համալսարանի հիմնական դոմենի 

բոլոր էջերի քանակը: Այն ներառում է 

գլխավոր դոմենի բոլոր 

ենթադոմենները և ֆայլերի բոլոր 

տեսակները (օրինակ` pdf): 

Google  5 

Թափանցիկություն 

(կամ բացություն) 

Transparency (or 

Openness) 

Լավագույն հեղինակների ցիտման 

քանակը համաձայն աղբյուրի:  

Google 

Scholar 

Citations 

10 

Ակադեմիական 

գերազանցություն 

Excellence (or 

Scholar) 

Հոդվածների քանակը, ամենացիտվող 

լավագույն 10-ի մեջ 26 

դիսցիպլիններում: Տվյալները 

ընդգրկում է 2012-2016 թթ. 

ժամանակահատվածը: 

Scimago 35 

Ազդեցություն 

Impact 

Տեսանելիություն 

Visibility 

Համալսարանի կայքին հետհղում 

տվող (backlinks) արտաքին կայքերի 

քանակը: 

Վերցնում են երկու աղբյուրների 

միջին արժեքը: 

Ahrefs 

Majestic 

50 

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (50) 

Ներկայություն (5) - ցուցանիշը գնահատում է համալսարանի հիմնական 

դոմենի (կայքի) բոլոր էջերի քանակը: Այն ներառում է գլխավոր դոմենի բոլոր 

ենթադոմենները (օրինակ՝ asue.am կայքի library.asue.am ենթադոմենը) և ֆայլերի բոլոր 

տեսակները (օրինակ` pdf):  Կայքի բոլոր էջերի քանակը ստուգելու ամենահեշտ 

տարբերակը google փնտրման համակարգում site:www.(համալսարանի կայք).com 

ներմուծելն է (օրինակ՝ site:asue.am):  
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Թափանցիկություն/բացություն (10) – տվյալ համալսարանի հեղինակների 

հոդվածներին արված հղումների քանակը՝ համաձայն Google Scholar Citations-ի:  

Google Scholar-ը ամբողջական տեքստով հասանելի գիտական 

հրապարակումների փնտրման անվճար համակարգ է, որը ապահովում է տվյալներ 

յուրաքանչյուր գիտական հոդվածի ստացած հղումների թվաքանակի մասին:   

Google Scholar Citations-ը 2011 թ. ստեղծված ակադեմիական անձնական էջի 

ծառայություն է՝ հիմնված Google Scholar-ում առկա բիբլիոգրաֆիական տվյալների վրա: 

Այն շատ հարմար գործիք է հեղինակի համար՝ մի տեղ հավաքելու իր գիտական 

աշխատանքները և դրանց առնչվող չափումները (հղումները): Google Scholar Citations 

անձնական էջերը ստեղծվում են կամավոր կերպով անհատների կողմից:  

2015 թ. գործարկվել է փնտրման նոր համակարգ, որը միավորում է 

հեղինակներին, որոնք աշխատում են նույն համալսարանում:  

Google Scholar-ի կողմից ստեղծվում է համալսարանի անձնական էջ (an 

institutional profile), որի միջոցով ապահովում է ինստիտուցիոնալ պատկանելիության 

կապ, խմբավորում է նույն համալսարանի հեղինակներին:   

Համալսարանի անձնական էջում ներկայացված են տվյալ համալսարանը 

ներկայացնող հեղինակների ցանկը՝ ըստ հղումների քանակի:  
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Հավաքվում են յուրաքանչյուր համալսարանի թոփ 10 բաց հասանելի 

անձնական էջերի հղումների տվյալները: Ցանկի առաջին անձական էջը հեռացվում է 

(դուրս է հանվում ցանկից): Մնացյալ (առավելագույնը՝ 9) անձնական էջերի հղումների 

քանակը գումարվում է և հենց այս ցուցանիշով էլ որոշվում է համալսարանների 

դասավորությունը՝ ըստ բացության:  

Google Scholar-ի կապակցվածության ֆունկցիան կարելի է գտնել անձնական էջի 

հատվածում, որտեղ հեղինակի ինտիտուցիոնալ կապակցվածության մասին տվյալներն 

են: Այն ակտիվ է, երբ հեղինակի կողմից ներմուծված ինստիտուտը ցուցադրվում է 

որպես հղում (link): Այդ լինքի վրա սեղմելով օգտագործողը ուղղորդվում է դեպի Google 

Scholar-ի կողմից որպես տվյալ ինստիտուտում աշխատող ճանաչված բոլոր 

հեղինակների ցանկ, որոնք դասակարգված են համաձայն իրենց ստացած ցիտման 

քանակի:   

Տվյալ լինքի հայտնվելու տեխնիկական պահանջը այն է, որ մուտք արած 

ինստիտուտը պետք է համապատասխանի ինստիտուտի էլ. հասցեին: Եթե այս 

պայմանը չի ապահովում՝ լիքը չի ակտիվանում, անգամ եթե հեղինակը ճիշտ է 
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մուտքագրել ինսիտուտի անունը, և հետևապես այդ հեղինակը չի հայտնվի տվյալ 

ինստիտուտում աշխատող հեղինակների ցանկում: 

Մի շարք համալսարանների համար Google Scholar-ը անձական էջ չի ստեղծել 

առայժմ: Այդ է պատճառը, որ Վեբոմետրիքսը, հետևելով մի շարք համալսարանների 

խնդրանքին, որոշել է 2018 թ. հուլիսի վարկանիշավորման մեջ չկիրառել 

համալսարանական անձնական էջերի տվյալները, փոխարենը տվյալները ձեռք է բերել՝ 

առանձնացնելով տվյալ համալսարանի հեղինակների անձնական էջերը համալսարանի 

վեբկայքի (Google Scholar Citations-ում էլ. փոստի դոմեն) միջոցով:  

 

 

 

 

 

 

Ակադեմիական գերազանցություն (35) – Վեբոմետրիքում հեղինակավոր 

ամսագրերում տպագրված գիտական աշխատանքները կարևոր դեր են խաղում: 

Հեղինակավոր ամսագրերում տպագրված հոդվածների ընդհանուր թիվը կարող է 

ապակողմնորոշիչ լինել: Հետևապես ակադեմիական գերազանցության ցուցանիշը 

ներառում է համալսարանի գիտական արդյունքի միայն այն մասը, որը տվյալ 

գիտակարգի ամենաշատ հղումներ ունեցող 10-ի մասն է: Scimago-ի տրամադրած 

տվյալների համաձայն ոչ զրոյական արժեքներ ունեն ավելի քան 5200 համալսարան:  

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Տեսանելիություն (50) – այս ցուցանիշը ներառում է այլ կայքերի կողմից տվյալ 

համալսարանի վեբկայքին արված հղումների քանակը: Այդ հղումները ցույց են տալիս 

տեղեկատվության արժեքը, համալսարանի վեբկայքում ներկայացված 

ծառայությունների օգտակարությունը: Տվյալները ստացվում են երկու աղբյուրներից՝ 

Majestic SEO և ahrefs, որի նպատակը սխալների և բացթողումների ճշգրտումն է: 

Ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես համալսարանի կայքին արվող հետհղումների 

(backlinks) թվի քառակուսի արմատի և արտաքին կայքերի (որտեղից հղում է տրվում 

համալսարանի կայքին) թվաքանակի գումար: 
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Վարկած կա, որ վարկիանիշավորման համակարգում հաշվի է առնվում ոչ 

միայն բեքլինքերի և դոմենների քանակը, այլև այդ դոմենների որակը գիտակրթական 

տեսանկյունից: Սա նշանակում է, որ բարձորակ գիտական կայքերի դոմեններից 

համալսարանի նյութերին կատարվող հղումները կշռում են ավելի շատ, քան 

նորությունների կայքերի բեքլինկերը:  

 

ՀՀ բուհերի վարկանիշը Վեբոմետրիքս 2018 թ. հուլիսի զեկույցում 

 

2018 թ. հուլիսին հրապարակված զեկույցում ընդգրկված է հայաստանյան 35 

համալսարան: ՀՀ բուհերի ցանկը գլխավորում են Երևանի պետական համալսարանը, 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, Ռուս-հայկական (Սլավոնական) 

համալսարանը: ՀՀ բուհերը ցածր վարկանիշ (մեծ մասը ունի զրոյական արժեք տվյալ 

պարամետրերի գծով) ունեն բացության և ակադեմիական գերազանցության 

պարամետրերի գծով, որոնք արտացոլում են համալսարանների հետազոտական 

գործունեությունը:  

Աղյուսակ 5. ՀՀ բուհերի վարկանիշը վեբոմետրիքս 2018 թ. հուլիսի զեկույցում 
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1 2746 Երևանի պետական համալսարան 254 5059 2863 2962 

2 3828 Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 1113 5304 4491 4388 

3 5458 Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարան 1659 8715 5553 5276 

4 6904 Երևանի պետական բժշկական համալսարան  5774 10781 

 

10778 

 

4548 

5 8117 Հայաստանի պետական մանկավարժական 

համալսարան 

4325 8003 9158 6008 

6 9974 Վանաձորի պետական համալսարան 6044 7443 10778 6008 

7 12499 Երևանի պետական լեզվաբանական 

համալսարան 

3680 10937 10778 6008 

8 13307 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարան 

1207 12470 10778 6008 

9 13619 Հայաստանի ազգային ագրարային 

համալսարան 

808 13041 10778 6008 

10 14300 Գյումրիի պետական մանկավարժական 15660 12421 10778 6008 
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համալսարան 

11 14780 Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան 12872 13249 10778 6008 

12 15837 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 

համալսարան  

9675 14884 10778 6008 

13 17016 Հայաստանի գեղարվեստի պետական 

ակադեմիա 

8076 16474 10778 6008 

14 17174 Երևանի Կոմիտասի անվան պետական 

կոնսերվատորիա 

16968 16050 10778 6008 

15 17218 Եվրասիա միջազգային համալսարան 8952 16662 10778 6008 

16 17357 Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտ 24796 15518 10778 6008 

17 18491 Գավառի պետական համալսարան 8434 18254 10778 6008 

18 19042 Ճարտարապետության և շինարարության 

Հայաստանի ազգային համալսարան 

4960 19175 10778 6008 

19 19550 Արցախի պետական համալսարան 5737 19690 10778 6008 

20 20647 Ուրարտու համալսարան 16602 20285 10778 6008 

21 20753 Ֆիզիկական կոլտուրայի հայկական պետական 

ինստիտուտ 

19686 20189 10778 6008 

22 21070 Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան 19395 20596 10778 6008 

23 22025 Գլաձորի համալսարան 25818 21120 10778 6008 

24 22579 Հյուսիսային համալսարան 16557 22580 10778 6008 

25 22969 «ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ» համալսարան  22382 22594 10778 6008 

26 23463 Գորիսի պետական համալսարան 20227 23379 10778 6008 

27 23627 Ավանդական Բժշկության Համալսարան 23532 23291 10778 6008 

28 23809 Մխիթար Գոշ համալսարան 24054 23444 10778 6008 

29 24184 Մովսես Խորենացու անվան համալսարան 23804 23903 10778 6008 

30 25768 Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Համալսարան 25138 25550 10778 6008 

31 26307 Եվրոպական Համալսարան 20867 26364 10778 6008 

32 26334 Գյումրիի Պրոգրես համալսարան 26519 26105 10778 6008 

33 26782 Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան ԼՂՀ 21039 26865 10778 6008 

34 26835 «ԳԱԼԻՔ» Համալսարան  27506 26395 10778 6008 

35 27057 Հայկական բժշկական ինստիտուտ 17299 27213 10778 6008 

 

Ինչպես արդեն նշել ենք վերևում՝ Վեբոմետրիքսը հրապարակում է միայն 

բուհերի վարկանիշները: Հաշվարկներում օգտագործվող արժեքները չեն 

հրապարկվում, քանի որ դրանք անընդհատ փոփոխվում են: Բացի այս, որոշ 

ցուցանիշների հաշվարկման ժամանակ օգտագործվում են մի քանի աղբյուրների 

տվյալներ: Այնուամենայնիվ, մենք փորձել ենք ներկայացնել վերջնական վարկանիշում 

կիրառվող գործոնների արժեքները ՀՀ բուհերի համար՝ հայաստանյան բուհերի 

խնդիրները հասկանալու և լուծումներ առաջարկելու նպատակով: 
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 Ներկայություն.  hամալսարանի հիմնական դոմենի (կայքի) բոլոր էջերի 

քանակը հաշվելու ամենապարզ եղանակը Google փնտրման համակարգում 

site:www.(համալսարանի կայք).com ներմուծելն է:  

 

Աղյուսակ 6. Համալսարանի կայքի բոլոր էջերի քանակը 2018 թ. դեկտեմբերի դրությամբ 

 Համալսարան Կայքի էջերի քանակը 

1 Երևանի պետական համալսարան 484000 

2 Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 293000 

3 Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 178000 

4 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 137000 

5 Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան 110000 

6 Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարան 91800 

7 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարան 

39700 

8 Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան 24800 

9 Արցախի պետական համալսարան 14000 

10 Երևանի պետական բժշկական համալսարան  13600 

11 Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա 7890 

12 Վանաձորի պետական համալսարան 7140 

13 Գավառի պետական համալսարան 7130 

14 Եվրասիա միջազգային համալսարան 6100 

15 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան  5600 

16 Գյումրիի պետական մանկավարժական համալսարան 2490 

17 Հյուսիսային համալսարան 2000 

18 Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան 1550 

19 Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 1260 

20 Հայկական բժշկական ինստիտուտ 1080 

21 Եվրոպական Համալսարան 992 

22 Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան 822 

23 Ուրարտու համալսարան 718 

24 Ֆիզիկական կոլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ 686 

25 Գորիսի պետական համալսարան 610 

26 Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան ԼՂՀ 529 

27 «ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ» համալսարան  340 

28 Ավանդական Բժշկության Համալսարան 260 

29 Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտ 253 

30 Մովսես Խորենացու անվան համալսարան 168 

31 Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարան 101 

32 Գլաձորի համալսարան 95 

33 Գյումրիի Պրոգրես համալսարան 65 

34 Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Համալսարան 51 

35 «ԳԱԼԻՔ» Համալսարան 3 



 

17 

 

 

Թափանցիկություն/բացություն. Google Scholar Citations-ում ինստիտուցիոնալ 

անձնական էջ ունի միայն Երևանի պետական համալսարանը: Մյուս համալսարանների 

հղումների քանակը Վեբոմետրիքսը հաշվարկում է նույն տրամաբանությամբ (թոփ 10 

հեղինակների հղումների գումարը՝ բացառելով ամենաշատ հղում ունեցող առաջին 

հեղինակին) զտելով տվյալ համալսարանի հեղինակների անձնական էջերը 

համալսարանական կայքերի միջոցով (Google Scholar Citations-ում էլ փոստերի 

դոմենները): 

 

 

 

Հետևապես, Google Scholar-ում գրանցվելիս պարտադիր է օգտագործել 

համալսարանական էլ. փոստը, քանի որ Վեբոմետրիքսն օգտագործում է էլ. փոստերի 

դոմենները՝ Google Scholar Citations-ում հեղինակները էջերը և տվյալները 

առանձնացնելու համար:   

Հայաստանյան բուհերից միայն չորսն ունեն ոչ զրոյական արժեքներ: Սա 

պայմանավորված է ոչ միայն հեղինակների՝ հոդվածներ և հղումներ չունենալու, Google 

Scholar Citations-ում անձնական էջ չունենալու հանգամանքով, այլ այն պատճառով, որ 

հեղինակները գրանցվում են ոչ համալսարանական էլ փոստերով (օրինակ՝ hotmail, 

gmail և այլն): Իսկ, օրինակ, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանն 

ունի զրոյական արժեք, քանի որ Վեբոմետրիքսում որպես տվյալ համալսարանի կայք 

նշված է polytech.am դոմենը, մինչդեռ համալսարանի հեղինակները գրանցված են 

seua.am նախկին կայքի էլ. փոստով:  
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Աղյուսակ 7. Հղումներ 2018 թ. դեկտեմբերին 
 

Համալսարան Հղումներ 

1 Երևանի պետական համալսարան 8697 

2 Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 2964 

3 Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարան 1338 

4 Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան 36 

5 Եվրասիա միջազգային համալսարան - 

6 Եվրոպական Համալսարան - 

7 Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան 0 

8 Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա - 

9 Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան ԼՂՀ - 

10 Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Համալսարան - 

11 Մխիթար Գոշ համալսարան - 

12 Մովսես Խորենացու անվան համալսարան - 

13 Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան - 

14 Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 0 

15 Հայկական բժշկական ինստիտուտ - 

16 Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտ - 

17 Ֆիզիկական կոլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ - 

18 Արցախի պետական համալսարան - 

19 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 0 

20 Ուրարտու համալսարան - 

21 «ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ» համալսարան - 

22 Ավանդական Բժշկության Համալսարան - 

23 Վանաձորի պետական համալսարան - 

24 Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա - 

25 Երևանի պետական բժշկական համալսարան 0 

26 Գյումրիի Պրոգրես համալսարան - 

27 Հյուսիսային համալսարան - 

28 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարան 

0 

29 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան - 

30 «ԳԱԼԻՔ» Համալսարան - 

31 Գլաձորի համալսարան  - 

32 Գորիսի պետական համալսարան - 

33 Գյումրիի պետական մանկավարժական համալսարան - 

34 Գավառի պետական համալսարան - 

35 Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան - 

 

Ակադեմիական գերազանցություն: Scimago-ն բաց տվյալներ չի տրամադրում 26 

գիտակարգերում համալսարանների՝ ամենաշատ հղում ունեցող 10-ի մաս կազմող 
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հոդվածների քանակի վերաբերյալ: Scimago-ն ևս իրականացնում է համալսարանների 

վարկանիշավորում, որի պարամետրերից մեկը ակադեմիական գերազանցության 

ցուցանիշն է: Scimago-ի համալսարանների վարկանիշավորման համակարգում ՀՀ 

բուհերից ընդգրկված է միայն Երևանի պետական համալսարանը: Կարելի է ենթադրել, 

որ ակադեմիական գերազանցության ցուցանիշի ոչ զրոյական արժեք ունի միայն 

Երևանի պետական համալսարանը:  

Տեսանելիություն. ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես համալսարանի կայքին 

արտաքին կայքերից արվող հետհղումների (backlinks) թվի քառակուսի արմատի և 

արտաքին կայքերի (որտեղից հղում է տրվում համալսարանի կայքին) թվաքանակի 

գումար: 

 

Աղյուսակ 8. Տեսանելիության վարկանիշի արժեքը (աղբյուրը՝ ahrefs) 

 Համալսարան Հետհղումների քանակի 

քառակուսի արմատի և 

հետհղում անող արտաքին 

կայքերի թվաքանակի 

գումար 

1 Երևանի պետական համալսարան 3406,71 

2 Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 1864,33 

3 Վանաձորի պետական համալսարան 1229,27 

4 Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան 1018,86 

5 Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարան 993,63 

6 Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 837,55 

7 Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան 646,87 

8 Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան 645,18 

9 Երևանի պետական բժշկական համալսարան  624,68 

10 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 513,07 

11 Ուրարտու համալսարան 493,51 

12 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան  486,61 

13 Գյումրիի պետական մանկավարժական համալսարան 445,28 

14 Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 292,25 

15 Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտ 286,49 

16 Եվրասիա միջազգային համալսարան 239,38 

17 Գավառի պետական համալսարան 231,47 

18 Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա 219,13 

19 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարան 

192,73 

20 Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան 141,76 

21 Արցախի պետական համալսարան 132,52 

22 Ֆիզիկական կոլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ 130,98 
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23 Հյուսիսային համալսարան 123,03 

24 Գլաձորի համալսարան 111,36 

25 Գորիսի պետական համալսարան 99,07 

26 «ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ» համալսարան  96,14 

27 Մովսես Խորենացու անվան համալսարան 84,83 

28 Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարան 82,90 

29 Գյումրիի Պրոգրես համալսարան 72,21 

30 Եվրոպական Համալսարան 69,60 

31 Ավանդական Բժշկության Համալսարան 66,84 

32 Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Համալսարան 61,56 

33 «ԳԱԼԻՔ» Համալսարան  56,97 

34 Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան ԼՂՀ 52,99 

35 Հայկական բժշկական ինստիտուտ 47,59 

 

Այսպիսով, Վեբոմետրիքս վարկանիշավորման համակարգում դիրքերի 

բարելավման համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները. 

- համալսարանի կայքում պետք է ներկայացնել համալսարանի գործունեությանը 

վերաբերող ամբողջական տեղեկատվություն, որպեսզի կայքը ճշգրիտ կերպով 

արտացոլի համալսարանի գործունեությունը, 

- մեծացնել բաց հասանելի գիտական աշխատությունների քանակը, 

- բացության պարամետրի բարելավման համար անհրաժեշտ է՝ ա) կապնվել 

ամիջապես Google Scholar-ի հետ՝ խնդրելով ստեղծել ինստիտուցիոնալ էջ 

համալսարանի համար, բ) համալսարանի հետազոտողները պետք է ստեղծեն 

անձնական էջ Google Scholar Citations-ում՝ որպես էլ. փոստ նշելով 

համալսարանական էլ. փոստը, 

- ակադեմիական ցուցանիշի բարելավման համար անհրաժեշտ է մեծացնել Scopus 

շտեմարաններում ընդգրկված գիտական հրատարակություններում հոդվածների 

քանակը, 

- բարձրացնել հրապարակվող նյութերի որակը և մեծացնել համալսարանականի 

արտաքին և միջազգային կապերը: 


