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ՀՀ Ազգային ժողով 

 

ՀՀ Ազգային ժողովը բարձրագույն օրենսդրական մարմին է: ՀՀ Ազգային ժողովում ուսանողը 

հնարավորություն է ստանալու փորձառությունն անցնել գործող հանձնաժողովներում՝ 

ծանոթանալով ընթացիկ աշխատանքներին: ՀՀ Ազգային ժողովի հանձնաժողովներն են՝ 

Առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով, Արտաքին 

հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով, Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, 

երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողով, Եվրոպական ինտեգրման 

հարցերի մշտական հանձնաժողով, Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի 

մշտական հանձնաժողով, Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողով, 

Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով, Տարածաշրջանային և եվրասիական 

ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով, Տարածքային կառավարման, տեղական 

ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական 

հանձնաժողով, Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով, Ֆինանսավարկային և բյուջետային 

հարցերի մշտական հանձնաժողով:  

ՀՀ Ազգային ժողովում փորձառության ընտրությունն իրականացվելու է մրցութային եղանակով՝ 

85 (17) և ավել ՄՈԳ-ի առկայությամբ: Առաջնային նախապայմանը ուսանողի ավարտական 

աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային 

քաղաքականությանը:  

 Հասցե` Երեւան, 0095, Մարշալ Բաղրամյան 19: 

 

 

 

 

http://www.parliament.am/Council.php?lang=arm
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   ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ 

 

ՀՀ Վարչապետ աշխատակազմի խնդիրն է ապահովել վարչապետի և փոխվարչապետերի 

լիազորությունների իրականացումը, ինչպես նաև կառավարության նիստերի անցկացումը: 

Աշխատակազմն իր գործունեությունն իրականացնում է օրենքների, Կառավարության 

աշխատակարգի և իր Կանոնադրության հիման վրա: Աշխատակազմն ապահովում է ՀՀ 

կառավարության և վարչապետի որոշումների ու հանձնարարականների կատարման 

վերահսկողությունը: 

ՀՀ Վարչապետի անձնակազմում փորձառության ընթացքում ուսանողը հնարավորություն ունի 

ծանոթանալ պետական մարմիններում անձնակազմի կառավարման յուրահատկություններին ու 

կադրային քաղաքականության մշակմանը, տարածքային զարգացմանը և շրջակա միջավայրին, 

պետական գնումների գործընթացների կազմակերպմանը և ոլորտային այլ ուղղություններին:  

ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմում փորձառության ընտրությունն իրականացվելու է ոչ 

մրցութային եղանակով: Կարևոր է նաև ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ 

մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունը ոլորտային քաղաքականությանը:  

 Հասցե` Երևան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն, 1: 

 

 

 

  

https://www.primeminister.am/hy/
https://www.gov.am/u_files/file/documents/kanonadrutyun-27_04_20.pdf
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ՀՀ նախագահի աշխատակազմ 

 

ՀՀ նախագահի աշխատակազմում ուսումնաարտադրական և գիտահետազոտական 

փորձառություն կարող են անցնել «Տնտեսագիտություն», «Կառավարում», «Նախագծերի 

կառավարում» և «Հանրային կառավարում» կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները: ՀՀ 

նախագահի աշխատակազմում ուսանոցին հնարավորություն է տրվելու ծանոթանալ ներդրումային 

նախագծերի գնահատմանը և ստանդարտացմանը, նորարարական նախագծերի գնահատման 

չափանիշներին, մրցույթների կազմակերպմանը, ֆինանսական մեխանիզմներին, ինչպես նաև 

նորարարական նախագծերի ֆինանսավորումը ՀՀ-ում, առկա վիճակին և հեռանկարներին: Բացի 

այդ, ուսանողները կարող են ուսումնասիրել ՀՀ-ում գործող ազատ տնտեսական գոտիների 

գործունեության առանձնահատկությունները, «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» ՀՀ օրենքը, 

դրա կիրառման արդյունավետությունը ՀՀ-ում: ՀՀ նախագահի աշխատակազմում փորձառության 

ընթացքում ուսանողը կարող է ուսումնասիրել գնումների գործընթացի շարունակական 

կատարելագործումը ՀՀ-ում, բյուջետային համակարգում ոչ ֆինանսական  ցուցանիշների 

կատարելագործումը, ինչպես նաև հարկաբյուջետային քաղաքականության գերակայությունները: 

Հետազոտությունների շրջանակը ներառում է նաև սոցիալական մեդիայի դերը պետական 

կառավարման համակարգում ու PR և մեդիահաղորդակցությունը պետական կառավարման 

համակարգում: Ուսանողը կարող է ուսումնասիրել նաև անձնակազմի կառավարման 

յուրահատկություններն ու կադրային քաղաքականության մշակումը պետական մարմիններում, 

քաղաքացիական ծառայության դերն պետական կառավարման համակարգում, ինչպես նաև 

մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործիքները:  

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմում փորձառության ընտրությունն իրականացվելու է ոչ 

մրցութային եղանակով: Կարևոր է նաև ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ 

մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունը ոլորտային քաղաքականությանը:  

 Հասցե` Երևան, 0024, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա 26/1: 

 

 

  

https://www.president.am/hy/
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ՀՀ Կենտրոնական բանկ 

 

 

 

  ՀՀ Կենտրոնական բանկում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ գների 

կայության ապահովմանը, ՀՀ դրամավարկային քաղաքականությանը, շուկայական 

գործառնություններին, երկրի ֆինանսական կայունության ապահովմանը, վճարահաշվարկային 

համակարգին և ոլորտին առնչվող բազմաթիվ այլ ուղղություններին:  

ՀՀ Կենտրոնական բանկում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով՝ 

հարցազրույցի միջոցով:  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cba.am/am/sitepages/default.aspx
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ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը 

ՀՀ օրենսդրությամբ իրեն վերապահված ոլորտներում մշակում է տնտեսական քաղաքականությունը, 

ապահովում դրա իրականացնումը և արդյունքների գնահատումը։ 

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ 

տնտեսական հետազոտություններին, ցուցանիշների հավաքագրմանը, տնտեսության զարգացման 

հանրային ներդրումային ծրագրերին, Եվրոպական միության, ԵԱՏՄ-ի և այլ միջազգային 

կազմակերպությունների գործունեությանը, զբոսաշրջության պետական քաղաքականության 

մշակմանը, ՓՄՁ աջակցման ծրագրերին նաև ոլորտին առնչվող բազմաթիվ այլ ուղղություններին:  

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունում փորձառության ընտրությունն իրականացվելու է ոչ 

մրցութային եղանակով:  Առաջնային նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ 

մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Բացի այդ, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունում իրականացվելու է հարցազույց, որի արդյունքում 

ընտրվելու են նախարարության կողմից առավել դիտարկելու թեկնածուները: 

 Հասցե` Երևան 0010, Մ.Մկրտչյան 5: 

 

 

  

https://www.mineconomy.am/
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ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 

 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը գործադիր իշխանության 

հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է պետության եկամուտների 

ձևավորման, պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառներում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը: 

ՀՀ ՖՆ-ում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ, թե ինչպես է մշակվում,  

իրականացվում հարկաբյուջետային քաղաքականությունը այն է՝ պետության եկամուտների 

ձևավորման և ծախսման, հանրային ֆինանսների կառավարմանը, այդ թվում՝ բյուջետային 

գործընթացի կազմակերպմանը, ներքին ֆինանսական հսկողության (ներառյալ՝ ներքին աուդիտի), 

գնումների գործընթացի պետական կարգավորման և համակարգման, ֆինանսաբյուջետային 

վերահսկողությանը, պետական պարտքի կառավարման, հաշվապահական հաշվառման, 

աուդիտորական գործունեության, խաղային գործի, ինչպես նաև ֆինանսատնտեսական, վարկային, 

ֆինանսական շուկայի միասնական քաղաքականության մշակման և իրականացմանն ուղղված 

աշխատանքների կատարման ապահովմանը, թանկարժեք մետաղների ոլորտում գործունեության 

կարգավորմանը, համայնքային բյուջեների եկամուտների ձևավորման ոլորտներում ՀՀ 

կառավարության քաղաքականությանը և ոլորտին առնչվող բազմաթիվ այլ ուղղություններին:  

ՀՀ ՖՆ-ում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: Սակայն 

ՀՀ ՖՆ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական 

աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային 

քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան 0010, Մելիք-Ադամյան փող. 1: 

 

 

 

https://minfin.am/
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ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 

 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը 

գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում ու իրականացնում է 

աշխատանքի և սոցիալական ապահովության բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության քաղաքականությունը: 

ՀՀ ԱՍՀՆ-ում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ երկրի աշխատանքի և 

զբաղվածության պետական քաղաքականության մշակման գործընթացներին, աշխատավարձին 

վերաբերվող օրենսդրական նախաձեռնություններին, աշխատուժի միգրացիոն 

քաղաքականությանը, երկրի ժողովրդագրական հիմնախնդիրների, կանանց, ընտանիքների և 

երեխաների հիմնահարցերի պետական կարգավորմանը և սոցիալական պաշտպանության ոլորտին 

առնչվող բազմաթիվ այլ ուղղություններին:  

ՀՀ ԱՍՀՆ-ում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ 

ԱՍՀՆ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական 

աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային 

քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3: 

 

                                     

 

http://www.mlsa.am/
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ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն 

 

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը գործադիր իշխանության 

հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է կապի, տեղեկատվայնացման, 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական անվտանգության, փոստի, լիցենզավորման 

և թույլտվությունների տրամադրման, ռազմարդյունաբերության ոլորտներում Կառավարության 

քաղաքականությունը: 

ՀՀ ԲՏԱՆ-ում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ կապի, 

տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական անվտանգության, 

փոստի, լիցենզավորման և թույլտվությունների տրամադրմանը, ռազմարդյունաբերության 

ոլորտներում ՀՀ կառավարության քաղաքականությանը, ինչպես նաև ոլորտին առնչվող բազմաթիվ 

այլ ուղղություններին: 

ՀՀ ԲՏԱՆ-ում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ 

ԲՏԱՆ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական 

աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային 

քաղաքականությանը:  

Հասցե` Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 3/3: 

 

 

 

 

  

https://hti.am/
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ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 

 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և 

իրականացնում է ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների բնագավառում: 

ՀՀ ՏԿԵՆ-ում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ երկրի տարածքային 

քաղաքականության համաչափ և կայուն զարգացմանը նպաստող գործքիներին, ինչպես նաև 

առանձին տարածքների զարգացման մակարդակների անհամաչափությունը մեղմող 

քաղաքականության մշակմանը, սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության իրականացման 

արդյունավետության ոլորտին առնչվող բազմաթիվ այլ ուղղություններին:  

ՀՀ ՏԿԵՆ-ում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ 

ՏԿԵՆ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական 

աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային 

քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3: 

 

http://www.mtad.am/hy/
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ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 

 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և 

իրականացնում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի բնագավառներում ՀՀ 

կառավարության քաղաքականությունը: 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի բնագավառների վերաբերյալ ՀՀ իրավական ակտերի նախագծերի 

ու կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի բնագավառներում ՀՀ պետական 

քաղաքականության մշակմանը և ոլորտին առնչվող բազմաթիվ այլ ուղղություններին:  

ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ 

ԿԳՄՍՆ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական 

աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային 

քաղաքականությանը: 

Հասցե` 0010 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2: 

 

 

 

https://escs.am/am
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ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 

 

Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությունը գործադիր 

իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է Հայաստանի 

Հանրապետության շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների բանական 

օգտագործման բնագավառներում պետական քաղաքականությունը: 

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու 

ծանոթանալ երկրի կլիմայական, մթնոլորտային, ջրային և անտառային քաղաքականություններին, 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին և կենսաբազմազանությանն առնչող հարցերին, 

հողերի և ընդերքի պետական կարգավորմանը և ոլորտային այլ ուղղություններին:  

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է 

ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունում փորձառության ընտրության 

կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Հասցե` 0010 ք. Երևան, Արամի փողոց, Կառավարական տուն 3: 

 

 

http://www.mnp.am/
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ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 

 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում ուսանողը հնարավորություն է 

ստանալու ծանոթանալ քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության պաշտպանության միասնական պետական քաղաքականության մշակմանը, ՀՀ 

տարածքում միջազգային փրկարարական գործողություններ իրականացնող ուժերի 

համակարգմանը, աղետների բժշկության համակարգի զարգացմանը, սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանն 

ուղղված միջոցառումների իրականացման ապահովմանը, հիդրոօդերևութաբանական երևույթների 

ռեժիմային ու հատուկ դիտարկումների, ուսումնասիրությունների և կանխատեսումների 

իրականացման ապահովմանը, պետական նյութական պահուստի պաշարների ձևավորմանը, 

պահպանմանն ու սպասարկմանը և ոլորտային այլ ուղղություններին:  

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում փորձառության ընտրությունն 

իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում 

փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ 

մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան 0054, Ա. Միկոյան 109/8 (Դավիթաշենի 4-րդ թաղամաս): 

 

 

 

http://mes.am/hy/
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ՀՀ առողջապահության նախարարություն 

 

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը գործադիր իշխանության հանրապետական 

մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է առողջապահության բնագավառում ՀՀ կառավարության 

քաղաքականությունը: 

ՀՀ առողջապահության նախարարությունում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու 

ծանոթանալ առողջապահության զարգացման քաղաքականությանը, պետական նպատակային 

ծրագրերի մշակմանը, դրանց իրականացման կազմակերպմանը, բնակչության առաջնային և 

մաuնագիտացված բժշկական oգնության ու ծառայությունների ապահովման կազմակերպմանը, 

բնակչության առողջության բարելավման միջոցառումների կազմակերպմանը, առողջական վիճակի 

ուuումնաuիրություններին և ոլորտային այլ ուղղություններին:  

ՀՀ առողջապահության նախարարությունում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է 

ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ առողջապահության նախարարությունում փորձառության ընտրության 

կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան 0010, Կառավարական տուն 3:  

 

 

 

 

  

https://www.moh.am/#1/0
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ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվության 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 

 

 

ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը 

իրականացնում է հանրային կապերի և տեղեկատվության ոլորտներում ներքին, տարածաշրջանային 

և աշխարհաքաղաքական անվտանգության վերաբերյալ վերլուծություններ և մշակումներ, ՀՀ ներքին 

և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկությունների և նախագծերի մշակում՝ 

զանգվածային լրատվության միջոցների ուսումնասիրությունների հիման վրա, զանգվածային 

լրատվության միջոցների դիտարկումների հիման վրա սոցիալ-քաղաքական և տնտեսական 

վերլուծություններ և մշակումներ։ ՊՈԱԿ-ի նախագծերին է «Օրբելի» վերլուծական կենտրոնը, որտեղ 

կատարվում են հետազոտություններ և իրականացվում վերլուծություններ տնտեսության, 

տարածաշրջանային, ներքին և արտաքին քաղաքական զարգացումների, անվտանգային 

ենթակառուցվածքների, մեդիայի և այլ ոլորտներում:  

ՀՀ առողջապահության նախարարությունում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է 

ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ առողջապահության նախարարությունում փորձառության ընտրության 

կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան 0028, Օրբելի եղբայրների փող. 23:  

 

 

 

  

https://iprc.am/
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ՀՀ վիճակագրական կոմիտե 

 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն ՀՀ պաշտոնական վիճակագրության գլխավոր արտադրողն է և 

համակարգում է ազգային վիճակագրական համակարգում պաշտոնական վիճակագրության 

մշակմանը, արտադրությանը և տարածմանն ուղղված ողջ գործունեությունը, բացառությամբ ՀՀ 

Կենտրոնական բանկի: 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեում  ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ 

պաշտոնական վիճակագրության մշակմանը, արտադրությանը և տարածմանը, անհրաժեշտ 

վիճակագրական տվյալներ քաղաքացիներից` նրանց կենսապայմանների, սոցիալ-

ժողովրդագրական վիճակի, տնային տնտեսությունների և այլնի վերաբերյալ և ոլորտին առնչվող 

բազմաթիվ այլ ուղղություններին:  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ 

մրցութային եղանակով: ՀՀ վիճակագրական կոմիտեում փորձառության ընտրության կարևոր 

նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան, 0010, Հանրապետության պող. Կառավարական 3 շենք: 

 

 

 

https://www.armstat.am/am/
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ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե 

 

ՀՀ ՊԵԿ-ում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ հարկային 

վարչարարության հետ, որի իրականացման արդյունքում ապահովվում է հարկային ստվերի 

կրճատում և հարկային եկամուտների կայուն աճ՝ նպաստելով հարկեր վճարելու 

պատրաստակամության նոր մշակույթի ձևավորմանը և հարկ վճարողների շրջանում 

օրինապահության մակարդակի բարձրացմանը, իսկ մաքսային ծառայության մասով. Արհեստավարժ 

մաքսային ծառայողների միջոցով, որակյալ ծառայությունների մատուցմամբ աջակցել ՀՀ 

տնտեսության կայուն զարգացմանը` արտաքին առևտրաշրջանառության խթանման, մաքսային 

վարչարարության դյուրինացման և ներքին շուկայի անվտանգության ապահովման միջոցով և 

ծանոթանալ ոլորտին առնչվող բազմաթիվ այլ ուղղություններին:  

ՀՀ ՊԵԿ-ում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ 

ՊԵԿ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական 

աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային 

քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան 0015, Եզնիկ Կողբացի 1:  

 

 

 

https://www.petekamutner.am/
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ՀՀ կադաստրի կոմիտե 

 

ՀՀ կադաստրի կոմիտեն վարում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրը, երկրատարածական 

տվյալների համակարգերը, աջակցում անշարժ գույքի շուկայի զարգացմանը, հողային պետական 

քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը։ 

ՀՀ կադաստրի կոմիտեում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ ՀՀ 

օրենսդրությանը համապատասխան անշարժ գույքի կադաստրային գնահատումանը, հողի հարկի, 

գույքահարկի բազայի ստեղծման, բազմաբնույթ կադաստրների վարման նպատակով անշարժ 

գույքի` հողերի, շենքերի, շինությունների գնահատման մեթոդիկայի մշակմանը, ինչպես նաև 

որորտին առնչվող բազմաթիվ այլ ուղղություններին: 

ՀՀ կադաստրի կոմիտեում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ մրցութային 

եղանակով: ՀՀ կադաստրի կոմիտեում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը 

ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան 0023 Արշակունյաց պողոտա, 7:  

 

 

https://www.cadastre.am/
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ՀՀ  քաղաքաշինության կոմիտե  

 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն գործադիր իշխանության 

հանրապետական մարմին է: Կոմիտեն մշակում և իրականացնում է քաղաքաշինության 

բնագավառում ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը: 

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ 

երկրի քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացմանը, բնակարային գոնդի կառավարման և կոմունալ 

ենթակառուցվածքների զարգացումը, միջազգային համագործակցության և կառուցապատման 

ներդրումային ծրագրերին և ոլորտային ուղղություններին:  

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ 

մրցութային եղանակով: ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում փորձառության ընտրության կարևոր 

նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3:  

 

 

 

 

 

http://www.minurban.am/am/info/story
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ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին 

 

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 27-ի թիվ 444-Ն որոշման համաձայն՝ ստեղծվել է 

ՀՀ առողջապահության նախարարության առողջապահական տեսչական մարմինը: ՀՀ 

առողջապական և աշխատանքի տեսչական մարմնում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու 

ծանոթանալ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով առողջապահության բնագավառի 

իրավական ակտերին, ինչպես նաև ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի 

նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերին, կոլեկտիվ և աշխատանքային 

պայմանագրերի պահանջների պահպանման ապահովմանը:  

ՀՀ առողջապական և աշխատանքի տեսչական մարմնում փորձառության ընտրությունն 

իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ առողջապական և աշխատանքի տեսչական 

մարմնում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական 

աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային 

քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան, Արմենակյան 129:  

 

 

  

https://www.hlib.am/
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ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին 

 

ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը ՀՀ կառավարությանը ենթակա՝ 

վերահսկողություն և օրենքով սահմանված այլ գործառույթներ իրականացնող պետական մարմին է, 

որն օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է պատասխանատվության միջոցներ 

բնապահպանության և ընդերքի բնագավառներում` հանդես գալով ՀՀ անունից: 

ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնում ուսանողը հնարավորություն է 

ստանալու ծանոթանալ բնապահպանության և ընդերքի ոլորտներում անվտանգության և 

օրենսդրության պահանջների պահպանման ապահովմանը: Բացի այդ, ուսանողն ուսումնասիրելու է 

բնապահպանության և ընդերքի ոլորտներում ռիսկերի կառավարումը և ՀՀ օրենսդրության 

պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը, ինչպես նաև շրջակա 

միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների, բնական ռեսուրսների ոչ բանական օգտագործման 

կանխարգելիչ կամ նվազեցման միջոցառումների իրականացումը: 

ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնում փորձառության ընտրությունն 

իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական 

մարմնում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական 

աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային 

քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան 3750009, Կորյունի փողոց 15:  

 

https://www.ecoinspect.am/
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ՀՀ կրթության տեսչական մարմին 

 

ՀՀ կրթության տեսչական մարմնում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ 

կրթության պետական կարգավորման քաղաքականությանը, նախնական և միջին մասնագիտական 

կրթության վերահսկողական մեխանիզմներին, կրթության ոլորտում ռիսկերիի գնահատմանը, 

ստուգումների պլանավորմանն ու վերլուծությունների իրականացմանը և ոլորտային բազմաթիվ այլ 

ուղղություններին:  

ՀՀ կրթության տեսչական մարմնում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ 

մրցութային եղանակով: ՀՀ կրթության տեսչական մարմնում փորձառության ընտրության կարևոր 

նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

 

 

 

http://www.eib.am/
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ՀՀ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին 

 

ՀՀ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը վերահսկողություն և օրենքով 

սահմանված այլ գործառույթներ իրականացնող ՀՀ կառավարությանը ենթակա մարմին է, որն 

օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է պատասխանատվության միջոցներ ոչ պարենային 

արտադրանքի, թանկարժեք մետաղների և չափումների միասնականության ապահովման 

բնագավառներում: 

ՀՀ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնում ուսանողը հնարավորություն է 

ստանալու ծանոթանալ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ոչ պարենային արտադրանքի, 

թանկարժեք մետաղների և չափումների միասնականության ապահովման ոլորտներում 

անվտանգության և օրենսդրության պահանջների պահպանմանը և ոլորտին առնչվող բազմաթիվ այլ 

ուղղություններին: 

ՀՀ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնում փորձառության ընտրությունն 

իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնում 

փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ 

մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան 0051, Կոմիտաս 49/2:  

 

http://www.msib.am/index.html
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ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին 

 

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինն իրականացնում է սննդամթերքի 

անվտանգության և համապատասխանության գնահատման, անասնաբուժության և 

բուսասանիտարիայի բնագավառների պետական կարգավորումը, օրենքով, իսկ առանձին 

դեպքերում դեպքերում իրականացնում է նաև վերահսկողական գործառույթներ և կիրառում 

պատասխանատվության միջոցներ այդ բնագավառում` հանդես գալով Հայաստանի 

Հանրապետության անունից։ 

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնում ուսանողը հնարավորություն է 

ստանալու ծանոթանալ ՀՀ-ում սննդամթերքի անվտանգության համակարգին՝ Եվրամիության 

չափանիշներին աստիճանաբար ներդաշնակեցնելու միջոցով, ինչպես նաև տեղական 

արտադրության սննդամթերքի  մրցունակությանը՝ ներքին ու արտաքին շուկաներին առնչվող 

բազմաթիվ այլ ուղղություններին: 

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնում փորձառության ընտրությունն 

իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական 

մարմնում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանն ուսանողի ավարտական 

աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային 

քաղաքականությանը:  

Հասցե` 0051, ք. Երևան, Կոմիտասի պող., 49/2: 

 

  

https://snund.am/
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ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ 

 

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատը իրականացնում է արտաքին պետական աուդիտ՝ հաշվեքննության 

մանդատով, որը պետք է համահունչ լինի INTOSAI կողմից ընդունված ստանդրատներին՝ ISSAI-

ներին: 

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ պալատի 

գործառույթներին, մասնավորապես՝ օրենքով հաշվեքննության օբյեկտներին պատկանող պետական 

բյուջեի և համայնքային բյուջեների միջոցներին, ստացված փոխառություններին ու վարկերին, 

պետական և համայնքային սեփականության օգտագործմանն առնչվող էլեկտրոնային 

շտեմարանների առցանց հասանելիության պահանջներին: 

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ մրցութային 

եղանակով: ՀՀ հաշվեքննիչ պալատում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանն 

ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը:  

Հասցե` Երևան, Բաղրամյան 19:  

 

 

 

 

 

http://armsai.am/hy/history
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ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայություն 

 

ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության գործունեության նպատակը Հայաստանի 

Հանրապետության վարչապետին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և 

օրենքներով վերապահված վերահսկողական լիազորությունների իրականացումն ապահովելն է: 

ՀՀ ՊՎԾ-ում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ սահմանադրությամբ և 

օրենքներով ստեղծված, պետական կառավարման համակարգի մարմին չհանդիսացող 

մարմիններում իրականացվող ուսումնասիրություններին՝ պետական միջոցների կառավարման 

օրինականության վերահսկողության նպատակով, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններում իրականացվող ուսումնասիրություններին՝ պետական միջոցների տրամադրման 

համար հիմք հանդիսացող տեղեկատվության արժանահավատության գնահատման նպատակով: 

ՀՀ ՊՎԾ-ում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ 

ՊՎԾ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական 

աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային 

քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան, Մաշտոցի պողոտա 47 շենք 

 

 

https://www.supervision.am/
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ՀՀ միգրացիոն ծառայություն 

 

ՀՀ միգրացիոն ծառայությունը ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության կազմում գործող ՀՀ գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որն 

օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում, մատուցում է 

ծառայություններ՝ միգրացիոն բնագավառում  հանդես գալով ՀՀ անունից: ՀՀ միգրացիոն 

ծառայությունում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ փախստականների 

ինտեգրման քաղաքականության մշակմանն ու պետական ծրագրերին, ապաստարանների 

համակարգի կարգավորմանը, միգրանտների վերադարձի և վերաինտեգրման հիմնական ուղիներին, 

ինչպես նաև միգրացիոն պետական քաղաքականության մշակման աշխատանքներին:  

ՀՀ միգրացիոն ծառայությունում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ 

մրցութային եղանակով: ՀՀ միգրացիոն ծառայությունում փորձառության ընտրության կարևոր 

նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան 0037, Կարապետ Ուլնեցու փ. 31:  

 

 

 

  

http://www.smsmta.am/
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Միասնական սոցիալական ծառայություն 

 

Միասնական սոցիալական ծառայությունում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու 

ծանոթանալ սոցիալակական ապահովության բնագավառում մատուցվող ծառայություններին, 

մասնավորապես ծերության նպաստի, հաշմանդամության նպաստի, կերակրողին կորցնելու 

դեպքում նպաստի, կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստի, ժամանակավոր 

անաշխատունակության նպաստների, մայրության նպաստի, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի, 

պատվովճարի, պարգևավճարի նշանակմանը և վճարմանը:  

Միասնական սոցիալական ծառայությունում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է 

ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում 

փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ 

մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Հասցե` 0010, Երևան, Նալբանդյան փող., 13 շենք:  

 

 

 

http://www.ssss.am/
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ՀՀ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով 

 

ՀՀ ՄՊՀ-ում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ ձեռնարկատիրության 

զարգացման եւ սպառողների շահերի պաշտպանության նպատակով տնտեսական մրցակցության 

պաշտպանումը եւ խրախուսումը,  բարեխիղճ եւ ազատ մրցակցության համար անհրաժեշտ 

միջավայրի ապահովումը, հակամրցակցային գործունեության կանխարգելումը, սահմանափակումը 

եւ նախազգուշացումը, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության նկատմամբ 

վերահսկողությունը ինչպես նաև ոլորտին առնչվող բազմաթիվ այլ ուղղություններին:  

ՀՀ ՄՊՀ-ում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ 

ՄՊՀ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական 

աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային 

քաղաքականությանը: 

Հասցե՝ Երևան, Տիգրան Մեծի 4  

 

  

http://www.competition.am/
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ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 

 

ՀՀ ՀԾԿՀ-ում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ երկրի գործունեության 

լիցենզավորումը,  լիցենզիայի պայմանների սահմանմանը  և դրանց վերահսկմանը. Կարգավորող 

մարմնին հաշվետվություն ներկայացնելու նպատակով լիցենզիա ստացած անձանց համար 

հաշիվների, ենթահաշիվների ներդրմանը՝ համաձայն ազգային հաշվային պլանի, հաշվապահական 

հաշվառմանն առնչվող օրենքների ու իրավական ակտերի. Կարգավորվող սակագների 

սահմանումը.գործունեության լիցենզիա ունեցող անձանց միջև էներգիայի և (կամ) բնական գազի 

մատակարարման (ծառայությունների մատուցման), ինչպես նաև սպառողների հետ կնքվող 

էներգիայի և (կամ) բնական գազի մատակարարման (առուվաճառքի) պայմանագրերի օրինակելի 

ձևերի կամ պարտադիր պայմանների սահմանմանը, գործունեության լիցենզիա ունեցող անձանց 

միջև կնքված պայմանագրերի գրանցմանը և ոլորտին առնչվող բազմաթիվ այլ ուղղություններին: 

ՀՀ ՀԾԿՀ -ում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ 

ՀԾԿՀ -ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական 

աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային 

քաղաքականությանը: 

Հասցե. Երևան, Սարյան փող., 22 շենք 

 

 

http://www.psrc.am/
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ՀՀ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով 

 

ՀՀ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու 

ծանոթանալ կոռուպցիայի դեմ պայքարին առնչվող քաղաքականության մշակմանը, բարձրաստիճան 

պաշտոնատար անձանց հայտարարագրման գործընթացը կանոնակարգմանը, հայտարարագրերի 

ստուգմանն ու վերլուծությանը, ինչպես նաև հանձնաժողովի կողմից մշակած հակակոռուպցիոն 

ծրագրերի և միջոցառումների կատարման նկատմամբ մոնիտորինգ իրականացմանը և դրանց 

վերաբերյալ իրավասու մարմիններ առաջարկություններ ներկայացնելուն:  

ՀՀ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում փորձառության ընտրությունն 

իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում 

փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ 

մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Հասցե. Երևան, 0009 Կորյունի փող. 15: 

 

 

 

http://cpcarmenia.am/hy/
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ՀՀ զբոսաշրջության կոմիտե 

 

ՀՀ զբոսաշրջության կոմիտեում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ 

Հայաստանի Հանրապետությունում տուրիզմի զարգացմանը զբոսաշրջային միջավայրի ու 

առաջարկների, կայանալիք փառատոնների և զբոսաշրջությանն առնչվող բազմաթիվ հարցերի 

վերաբերյալ, ինչպես նաև  ոլորտին առնչվող բազմաթիվ այլ ուղղություններին:  

ՀՀ զբոսաշրջության կոմիտեում փորձառության ընտրությունն իրականացվում է ոչ 

մրցութային եղանակով: ՀՀ զբոսաշրջության կոմիտեում փորձառության ընտրության կարևոր 

նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան 0010, Մ.Մկրտչյան 5:  

 

 

  

 

https://mineconomy.am/page/89?fbclid=IwAR37C7UraP53pF0QXio895ZN01KE6m6CgI5dqbyZBtfGRk2QIWOeKczl-q4
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ՀՀ պետական գույքի կառավարման կոմիտե  

 

ՀՀ պետական գույքի կառավարման կոմիտեում ուսանողը հնարավորություն է ստանալու 

ծանոթանալ կոմիտեի հիմնական գործառույթներին, մասնավորապես՝ պետական գույքի 

հաշվառմանը, մասնավորեցմանը, օտարմանը, վարձակալությանը, գույքի անհատույց 

օգտագործման տրամադրման գործընթացներին,  պետական մասնակցությամբ առևտրային 

կազմակերպությունների կառավարմանը և համակարգմանը և ոլորտային այլ ուղղություններին:  

ՀՀ պետական գույքի կառավարման կոմիտեում փորձառության ընտրությունն 

իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: ՀՀ պետական գույքի կառավարման կոմիտեում 

փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ 

մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Հասցե` Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի պող. 4:  

 

 

 

 

 

  

https://www.stateproperty.am/
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Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա 

 

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իր գործընկերներին առաջարկում է 

միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական ցանկ՝ 

կիրառելով առաջատար ծրագրային լուծումներ: 

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան մատուցում է քլիրինգի ու 

վերջնահաշվարկի, ակտիվների սպասարկման ու ռեեստրավարման ծառայություններ՝ թույլ 

տալով հայաստանյան ու միջազգային գործընկերներին ավելի արդյունավետ իրականացնել 

իրենց ընթացիկ աշխատանքները։ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան նաև 

Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի  պահառուն և մասնակիցների 

ռեեստրավարն է: 

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայում փորձառությունը իրականացվում է 

մրցութային եղանակով՝ հարցազրույցի միջոցով, փորձառության ժամանակ 

հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ դեպոզիտարիայի աշխատանքային գործընթացին, 

կառուցվածքին, ծառայություններին, արժեթղթերով գործառնությունների իրականացման 

առանձնահատկություններին, ցուցակմանը, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական 

հաշվառմանն, ինչպես նաև բորսայի մարքեթինգային քաղականությանը։  

Հասցե՝  Երևան, Վազգեն Սարգսյան 26/1, Էրեբունի Պլազա բիզնես կենտրոն, 5-րդ 

հարկ:  

 

 

https://cda.am/am
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«Ներդրումների աջակցման կենտրոն» հիմնադրամ 

 

«Ներդրումների աջակցման կենտրոն» հիմնադրամը Հայաստանում ներդրումներ 

իրականացնելու մտադրություն ունեցող տեղական և օտարերկրյա գործարարներին 

տրամադրում է համալիր աջակցություն մի շարք ուղղություններով․ 

• Հայաստանի ներդրումային հնարավորությունների և պայմանների, այդ թվում՝ 

պետական խթանների և այլ ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության 

տրամադրում 

• ուղեկցում ներդրումներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր 

գործընթացներում, աջակցություն պետական մարմինների հետ 

աշխատանքներում 

• հավանական ներդրողներին ներդրումային ծրագրերի տրամադրում՝ ըստ 

վերջիններիս հետաքրքրությունների շրջանակի 

«Ներդրումների աջակցման կենտրոն»-ում փորձառությունը իրականացվում է 

մրցութային եղանակով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ 

աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, ներդրումների 

իրականացման հմտություններին և առանձնահատկություններին։  

Հասցե՝ Երևան, Մ.Մկրտչյան 5:  

 

 

 

  

http://smednc.am/hy/inner/812
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Մտավոր սեփականության գործակալություն 

 

Մտավոր սեփականության գործակալությունը Հայաստանի Հանրապետության 

Էկոնոմիկայի նախարարության կազմում գործող առանձնացված ստորաբաժանման 

կարգավիճակ ունեցող կառույց է։ Գործակալությունը յուրաքանչյուր ամիս հայերեն և 

ռուսերեն լեզուներով հրատարակում է «Արդյունաբերական սեփականություն» 

պաշտոնական տեղեկագիրը, որը հրապարակվում է Մտավոր սեփականության 

գործակալության պաշտոնական կայքում։ Գործակալությունը հրատարակում է նաև 

արտոնագրված գյուտերի և օգտակար մոդելների լրիվ նկարագրությունները։ Փորձառության 

ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ գործակալության աշխատանքային 

գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, մտավոր սեփականության 

գրանցումների և վերահսկման առանձնահատկություններին։ 

«Մտավոր սեփականության գործակալություն»-ում փորձառությունը իրականացվում 

է ոչ մրցութային եղանակով: Գործակալությունում փորձառություն անցնելու կարևոր 

նախապայմանը թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը:  

Հասցե՝ Երևան, Հանրապետության հրպ., Կառավարական տուն 3: 

 

        

  

https://www.aipa.am/hy/
http://www.aipa.am/hy/industrial-property/
http://www.aipa.am/hy/industrial-property/
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«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը ստեղծվել է ՀՀ Կառավարության 

22 հուլիսի 2004թ. Թիվ 1127-ն որոշմամբ: 

Կազմակերպության գործունեության հիմնական նպատակներն են. 

 քրեական հետապնդում և արդարադատություն իրականացնող մարմինների կողմից 

նշանակվող փորձաքննությունների իրականացման ոլորտում ժամանակակից 

գիտափորձնական մեթոդների, գիտատեխնիկական միջոցների մշակումը, փորձարկումը 

և ներդրումը, 

 իրավասու մարմինների կողմից նշանակված փորձաքննությունների ապահովմանն ու 

բարելավմանը նպատակաուղղված գիտահետազոտական, գիտատեխնիկական, 

գիտափորձնական աշխատանքների կազմակերպումն ու իրականացումը, 

 դատական փորձագիտական հետազոտությունների մեթոդական միասնականությունն 

ապահովելու նպատակով հետազոտությունների գործող մեթոդիկաների համակարգում, 

նորերի մշակում, դրանց փորձարկում եւ գործածության համար երաշխավորում 

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո»-ում փորձառությունը իրականացվում է ոչ 

մրցութային եղանակով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ 

կազմակերպության աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, 

փորձաքննությունների իրականացման առանձնահատկությունների։ 

Հասցե՝ Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող։ 

 

 

 

 

 

http://www.nbe.am/
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«Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ 

 

«Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ը 

հիմնադրվել 1961 թվականին: Ազգային ինստիտուտի գործունեության հիմնական նպատակն է` 

սոցիալական պաշտպանության ոլորտի հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտական, կիրառական 

հետազոտությունների իրականացումը, ոլորտի մասնագետների գիտավերլուծական և գործնական 

ունակությունների բարձրացումը: 

«Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ»-ում 

փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով, փորձառության ժամանակ 

հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ՊՈԱԿ-ի աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, 

ծառայություններին, հետազոտությունների իրականացման առանձնահատկություններին, 

ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև ինստիտուտի 

մարքեթինգային քաղականությանը։  

Հասցե՝ Երևան, Կարապետ Ուլնեցու փող., 68 շենք։   

     

                       

  

  

https://www.facebook.com/NationalInstituteOfLabourAndSocialResearch/


                               

 43 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ 

 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ուսանողը փորձառության 

ընթացքում հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ բարձրագույն կրթության ոլորտում 

կառավարման համակարգի կատարելագործման, կրթության որակի ապահովման 

ընթացակարգերին, բուհ-աշխատաշուկա կապի ամրապնդման հիմնական քաղաքականությանը, 

պետական ոլորտում մարդկային ռեսուրսների կառավարման կատարելագործման հիմնական 

քայլերին, գնումների կազմակերպման գործընթացների, կազմակերպության հաշվապահական 

հաշվառման վարմանը և ոլորտային այլ ուղղություններին:  

ՀՊՏՀ-ում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: Փորձառության 

ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական 

թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Հասցե՝ Երևան, Նալբանդյան փողոց 128։ 
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«                         Ստանդարտացման և չափագիտության  

ազգային մարմին» ՓԲԸ 

 

 

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության գործունեության 

նպատակն է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից արտադրվող արտադրանքին և 

մատուցվող ծառայություններին ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ լիարժեք 

տեղեկատվության ապահովումը, մարդու կյանքի, առողջության, գույքի և շրջակա միջավայրի 

անվտանգության ապահովման աջակցումը:  

Ընկերության հիմնական խնդիրներն են. Արտադրանք արտադրող և ծառայություն մատուցող 

կազմակերպությունների միջև փոխհամաձայնության ապահովումը ստանդարտների նախագծերի 

մշակման, քննարկման և ընդունման գործընթացներում, ստանդարտացման նորմատիվ 

փաստաթղթերի վերաբերյալ  տեղեկատվության ապահովումը:  

«Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ»-ում փորձառությունը իրականացվում է ոչ 

մրցութային եղանակով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ 

կազմակերպության աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, 

ստանդարտների մշակման առանձնահատկությունների։ 

Հասցե՝ Երևան, Կոմիտասի պող., 49/4 շենք հասցեում։ 
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«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ 

 

 

 

 

 

«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ն, արտահանման 

խթանման նպատակով, ՀՀ ռեզիդենտ արտահանող կազմակերպություններին ընձեռում է 

օտարերկրյա գնորդների չվճարման ռիսկերից ապահովագրության հնարավորություն, ինչպես նաև 

հետարտահանման և նախաարտահանման փուլերում ՀՀ ֆինանսական կազմակերպություններից 

արտոնյալ պայմաններով ֆինանսավորում ստանալու հնարավորություն: 

Փորձառության ընթացքում ուսանողին հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ արտահանման 

ապահովագրության քաղաքականությանը, արտահանման ֆինանսավորմանը ինչպես նաև ոլորտին 

առնչվող բազմաթիվ այլ ուղղություններին։ Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 

գործակալությունում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական 

աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային 

քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով։  

Հասցե՝ Երևան,0010, Մհեր Մկրտչյան 5, Բ մասնաշենք, 9-րդ հարկ, 926-930 սենյակներ 
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«Գնումների աջակցման կենտրոն» ՍՊԸ 

 

 

«Գնումների աջակցման կենտրոն» ՍՊԸ-ն իրականացնում է իրավաբանակ ծառայություններ 

գնումների ոլորտում։ Փորձառության ընթացքում ուսանողին հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ 

գնումների ոլորտում օրինականության ամրապնդմանը, գնման գործընթացի միասնական 

կանոններով մրցակցային, թափանցիկ,  և ոչ խտրական հիմունքներով իրականացման նպաստմանը 

ինչպես նաև գնումների գործընթացում մասնակիցների խախտված իրավունքների վերականգնմանը, 

ինչպես նաև ոլորտային այլ ուղղություններին: 

Փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի 

կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասղանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը։ 

Գնումների աջակցման կենտրոնում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով։  

Հասցնե՝ Երևան, Կոմիտաս 54բ:  
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Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիա 

 

 Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայում փորձառության ընթացքում ուսանողը հնարավորություն 

է ստանալու ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտում գործող կազմակերպությունների գործունեության 

հիմնական ուղղություններին, խնդիրներին և մարտահրավերներին, ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման 

և մրցունակության բարձրացման ուղիներին, ինչպես նաև ոլորտային այլ ուղղություններին: 

Փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով։ Փորձառության ընտրության 

կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը։  

Հասցնե՝ Երևան, Սայաթ Նովա 19:  
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Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն 

 

Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նպատակն է խթանել բիզնես 

միջավայրի շարունակական բարելավումը, պաշտպանել բիզնես համայնքի և գործատուների 

շահերը՝ ուղղորդելու դեպի տնտեսական աճ և բարեկեցություն: Միությունը միավորում է 29 

տարածքային և ճյուղային միություններ, և ունի 13896 անդամ` ներառյալ ուղիղ անդամները, 

տարածքային և ճյուղային միությունների անդամները: ՀՀ-ում ակտիվ գործող ընկերությունների 

շուրջ 20%-ը հանդիսանում է ՀԳՀՄ անդամ: Նրանց ներքո աշխատում է մասնավոր հատվածի 

ընդհանուր աշխատողների շուրջ 40%-ը:  

Փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով։ Փորձառության ընտրության 

կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը։  

Հասցնե՝ 0010, Երևան, Մովսես Խորենացու փող., 26ա:  
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«Ինտերնետ հանրություն» հասարակական կազմակերպություն 

 

«Ինտերնետ Հանրություն» հասարակական կազմակերպությունը «.հայ» և «.am» վերին 

մակարդակի դոմենային անունների տիրույթների ռեգիստրն է, գործում է «Հասարակական 

կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի և կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա: 

«Ինտերնետ Հանրություն» ՀԿ-ում փորձառության ընթացքում ուսանողը հնարավորություն է 

ստանալու ծանոթանալ հայկական ինտերնետ տիրույթի մոնիտորինգի՝ անվտանգ ինտերնետ  

բովանդակության զարգացմանը օժանդակելու, ինչպես նաև կարողանալու է ուսումնասիրել 

Հայաստանում ինտերնետի բովանդակության զարգացման հեռանկարները, որակի բարելվման 

առանձնահատկություններին,  հայկական տիրությում և ինտերնետ հանրությունում էլեկտրոնային 

ժողովրդավարության, էլեկտրոնային կառավարման, էլեկտրոնային կրթության ու 

հրապարակայնության զարգացման մրցակցությանը: 

Փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով։ Փորձառության ընտրության 

կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը։  

Հասցնե՝ Երևան, Արամ Խաչատրյան 17-3:  
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«Հայաստանի ՓՄՁ հաշվապահների ասոցիացիա» ՀԿ 

 

«Հայաստանի ՓՄՁ հաշվապահների ասոցիացիա» ՀԿ-ի հիմնական նպատակն է աջակցել ՀՀ-

ում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության (հաշվապահական և հարկային հաշվառման համակարգի և 

գործունեության զարգացմանը: 

«Հայաստանի ՓՄՁ հաշվապահների ասոցիացիա»-ում փորձառության ընթացքում ուսանողը 

հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ ՓՄՁ ոլորտի հաշվապահների մասնագիտական-

սոցիալական պատասխանատվության բարձրացմամբ նպաստել քաղաքացիական հասարակության 

զարգացմանը, այդ թվում պետություն-մասնավոր գործընկերության զարգացմանը, օժանդակել փոքր 

և միջին կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտի 

(ՓՄԿ ՖՀՄՍ) ներդրմանը, համապատասխան (մասնագիտական) միջազգային 

կազմակերպությունների և բնագավառի օտարերկրյա ու տեղական մասնագետների կողմից 

Ասոցիացիայի կրթական ծրագրերի և որակավորումների ճանաչմանը, 

Փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով։ Փորձառության ընտրության 

կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը։  

Հասցնե՝ Երևան, Վաղարշյան 12, ԱԿՑԵՌՆ-ի շենք, 5-րդ հարկ:  
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Մարքեթինգի հայկական ասոցիացիա 

 

Մարքեթինգի Հայկական Ասոցիացիան հասարակական կազմակերպություն է, որը հիմնվել է 

մի խումբ մարքեթինգի մասնագետների կողմից 2002 թվականին: Մարքեթինգի հայկական 

ասոցիացիան մատուցում է ծառայություններ և իրականացնում է հետազոտական, կրթական և 

խորհրդատվական ոլորտներում նախագծեր, թրեյնինգներ և սեմինարներ: Ասոցիացիայի անդամ են 

հանդիսանում գովազդի, հասարակության հետ կապերի և մարքեթինգի ոլորտի 

կազմակերպություններ և փորձագետներ: 

 Փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ 

մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով՝ հարցազրույցի միջոցով:  

Հասցնե՝ Երևան, Մ․ Բաղրամյան 2/28:  

 

  

https://armenianmarketing.com/hy/
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«ԱՄԲԵՐԴ» հետազոտական կենտրոն 

 

 

 

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը ստեղծվել է 2013 թվականին: «Ամբերդը» Հայաստանի 

առաջատար ուղեղային կենտրոններից է, որն իրականացնում է հանրային 

քաղաքականության և տնտեսության տարբեր ոլորտներին առնչվող հետազոտություններ, վերլուծու

թյուններ և մշակումներ:  

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի առաքելությունն է արդի բազմամակարդակ 

մարտահրավերների պայմաններում նորարարական գաղափարների մշակման, 

հետազոտությունների, վերլուծությունների, կրթական ծրագրերի իրականացման, պետական և 

մասնավոր հատվածի շահառուների համար քաղաքականության երաշխավորությունների 

պատրաստման և հանրային քաղաքականության ոլորտում օրենսդիր, գործադիր իշխանության 

մարմինների, ակադեմիական հանրության, գործարար հատվածի և հասարակության միջև 

հաղորդակցային դերակատարության միջոցով նպաստել Հայաստանի հասարակության և 

պետության առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը և բնականոն զարգացման ապահովմանը: 

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային 

եղանակով՝ հարցազրույցի միջոցով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի 

ծանոթանալ կենտրոնի աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, 

հետազոտությունների իրականացման առանձնահատկություններին։  

Հասցե՝ ք. Երևան, Նալբանդյան 128: 
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«Change Lab» 

 

 

«Change Lab»-ը հիմնադրվել է 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Արտակ Ասլանյանի և Կարեն 

Հ․ Սարգսյանի կողմից առաջարկվող գաղափարի և ՀՊՏՀ ռեկտորի, պրոռեկտորի նախաձեռնությամբ։ 

Հիմնական առաքելությունը` hանդես գալ որպես ինկուբատոր թե դասական կամ 

սոցիալական ձեռնարկատիրություններ ստեղծելու աջակցման, և թե փոփոխությունների 

գործակալների և խնդիր լուծողների պատրաստման համար, ինչպես նաև զարգացնել ուսանողների 

կառավարչական կոմպոտենցիաները, մասնավորապես՝ կառավարման հետևյալ ուղղություններով․ 

վաճառք, մարքեթինգ և սպասարկում, կազմակերպական կառուցվածք և գործառույթներ, մարդկային 

ռեսուրսներ, նախագծեր, բիզնես և արտադրական պրոցեսներ, ֆինանսական և նյութատեխնիկական 

միջոցներ։ 

«Change Lab»-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով՝ հարցազրույցի 

միջոցով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ աշխատանքային 

գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, ձեռնարկատիրության գործունեություն 

իրականացման առանձնահատկություններին, բիզնեսի կառավարման հմտություններին։  

Հասցե՝ «Change Lab» գտնվում է ք. Երևան, Նալբանդյան 128: 
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Ինովացիոն և ինստիտուցիոնալ հետազոտություններ գիտաուսումնական 

լաբորատորիա 

 

 

Ինովացիոն և ինստիտուցիոնալ հետազոտություններ գիտաուսումնական լաբորատորիան 

ստեղծվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի  

2014-2015թթ. Գիտաուսումնական խմբերի դրամաշնորհային մրցույթի շրջանակներում ստեղծված 

«Ազգային ինովացիոն համակարգ» գիտաուսումնական խմբի հենքի վրա։ 

Լաբորատորիայի նպատակն է մշակել և իրականացնել ինովացիոն և ինստիտուցիոնալ 

ոլորտներին վերաբերող տեսական և կիրառական բնույթի գիտական նախագծեր, ապահովել դրանց 

հրապարակումը և ուսումնական գործընթացում գիտահետազոտական աշխատանքների 

արդյունքների ներդրումը:  

«Ինովացիոն և ինստիտուցիոնալ հետազոտություններ գիտաուսումնական լաբորատորիա»-

ում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով, փորձառության ժամանակ 

հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ լաբորատորիայի աշխատանքային գործընթացին, 

կառուցվածքին, ծառայություններին, հետազոտությունների իրականացման 

առանձնահատկություններին։  

Հասցե՝ ք. Երևան, Պարույր Սևակի 77: 
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Business Angel Network of Armenia  

 

 

 

Business Angel Network of Armenia (BANA) ներդրողների, ձեռներեցների և ղեկավարների ցանց 

է Հայաստանից և արտերկրից, ովքեր հետաքրքրված են ներդրումներ կատարելու ստարտափ 

ընկերություններում: Բացի կապիտալից, անդամները բերում են իրենց փորձը` ազդելու այն 

ստարտափների հաջողության վրա, որոնցում նրանք ներդրումներ են կատարում:  

Համախմբելով ամբողջ աշխարհի հաջողակ գործարար առաջնորդներին և նրանց միացնելով 

հեռանկարային ստարտափներին` BANA- ն արժեք է ստեղծում ինչպես ներդրողների, այնպես էլ 

ձեռնարկատերերի համար:  

Business Angel Network of Armenia (BANA)-ում փորձառությունը իրականացվում է  մրցութային 

եղանակով՝ հարցազրույցի միջոցով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի 

ծանոթանալ կազմակերպության աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, 

ծառայություններին, ստարտափ նախագծերի ֆինանսավորման հմտություններին, ֆինանսերի 

կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանը, մարքեթինգային քաղականությանը։  

Հասցե՝ Երևան, Հակոբ Հակոբյան 3:  

  

https://bana.am/
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EV COLSULTING 

 

 

 

EV COLSULTING-ը կառավարման խորհրդատվական ընկերություն է, որը սպասարկում է 

ընկերություններին և արդյունաբերություններին, որոնք ցանկանում են անցնել մրցունակության և 

նորարարության հաջորդ մակարդակ: 

EV COLSULTING- ի թիմն ունի տարբեր ոլորտներում աշխատելու լայն փորձառություն: 

Կազմակերպության փորձառությունը ներառում է այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են ՏՏ, 

շինարարություն, անշարժ գույք և այլն։  

EV COLSULTING-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով՝ 

թեստավորման և հարցազրույցի միջոցով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի 

ծանոթանալ կազմակերպության աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, 

ծառայություններին, խորհրդատվության կազմակերպման առանձնահատկություններին, 

ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, մարքեթինգային քաղականությանը։  

Հասցե՝ Երևան, Հանրապետության 37: 

 

        

  

https://evconsulting.com/hy/
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FAST –  Foundation for Armenian Science and Technology  

 

 

 

Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամը (FAST) ստեղծվել է 2016 

թվականին: Հիմնադրամի հիմնական առաքելությունը Հայաստանում և դրա սահմաններից դուրս 

տեխնոլոգիական նորարարությունը և գիտական առաջխաղացումը խթանելու համար նպաստավոր 

էկոհամակարգի ստեղծումն է: FAST-ը մտադիր է համախմբել Հայաստանի, հայկական աշխարհի ու 

միջազգային համայնքի գիտական, տեխնոլոգիական և ֆինանսական ռեսուրսները: 

‹‹Fast-Foundation for Armenian Science and Technology››-ում փորձառությունը իրականացվում է 

մրցութային եղանակով: Առաջին փուլը ենթադրում է անգլերեն թեստավորում, այնուհետև 

կանցկացվի հարցազրույց: Փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ 

աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, տեխնոլոգիական 

նորարարության և գիտական առաջխաղացման առանձնահատկություններին, ֆինանսերի 

կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, մարքեթինգային քաղականությանը։  

Հասցե՝ Երևան, Հակոբ Հակոբյան 3: 

 

 

https://fast.foundation/en/home
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«Այ ՓԻ Էմ Րիսերչ» ՍՊԸ  

 

«Այ Փի Էմ Րիսերչ» ՍՊԸ-ն հանդիսանում է բարձրակարգ հետազոտություններ իրականացնող 

ընկերություն։ «Այ Փի Էմ Րիսերչ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է մարքեթինգային, սոցիալական և 

քաղաքական հետազոտություններ, մարքեթինգային և հաղորդակցական ռազմավարությունների 

մշակում, իրականացնում է բիզնես դասընթացներ, զբաղվում է PR նախագծերի և գովազդների 

կազմակերպմամբ։ Ներկայումս իրականացվում է մի շարք միջազգային հետազոտական հարցումներ։ 

‹‹Այ Փի Էմ Րիսերչ›› ՍՊԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով, 

փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ՍՊԸ-ի աշխատանքային 

գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, մարքեթինգային և սոցիալական 

հետազոտությունների առանձնահատկություններին, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական 

հաշվառմանն, ինչպես նաև ՍՊԸ-ի մարքեթինգային քաղականությանը։  

«ԱյՓի Մարքեթինգ» ՍՊԸ-ն գտնվում է ք. Երևան, Մաշտոցի պող., 20 շենք, տարածք 28/1, 

հասցեում։ 

 

   

 

  

https://www.facebook.com/ipmarmenia/?ref=page_internal
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«Արմենբրոկ» ԲԲԸ    

 

 «Արմենբրոկ» ԲԲԸ-ն հայաստանյան ներդրումային ընկերություն է, որն իր 

հաճախորդներին տրամադրում է ֆինանսական և ներդրումային ծառայությունների լայն 

ընտրություն: 1994 թ.-ին՝ ընկերության հիմնադրվելուց ի վեր, «Արմենբրոկ» ԲԲԸ-ն ջանք չի 

խնայել իր հաճախորդներին նորանոր հնարավորություններ տրամադրելու համար: 

Հայաստանի արժեթղթերի շուկայում «Արմենբրոկ» ԲԲԸ-ն նվաճել է առաջատար դիրքեր` իր 

հաճախորդներին հնարավորություն տալով ներդրում կատարել հայկական իրացվելի 

արժեթղթերում: 

«Արմենբրոկ» ԲԲԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով՝ 

հարցազրույցի միջոցով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ 

ընկերության աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, 

արժեթղթերով գործառնությունների՝ մասնավորապես ներդրումների իրականացման 

առանձնահատկություններին, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական 

հաշվառմանն, ինչպես նաև ԲԲԸ-ի մարքեթինգային քաղականությանը։  

Հասցե՝ Երևան, Տիգրան Մեծի 32/1: 

 

 

   

  

https://www.armenbrok.am/hy/frontpage
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«ID BANK» ՓԲԸ 

 

  

«ID Bank» ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով: Բանկի 

կողմից մրցույթն իրականացվում է թեստավորման եղանակով: Փորձառության ընթացքում ձեռք 

կբերեք մասնագիտական նոր հմտություններ: Հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ բանկային 

համակարգի կառուցվածքին, մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը, հաշվապահական 

հաշվառմանը և իրականացվող մարքեթինգային քաղաքականությանը։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.idbank.am/
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«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ 

 

 

«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ-ն 27-ամյա պատմություն ունեցող դինամիկ զարգացման բանկ է, որն 

առաջարկում է բազմատեսակ ծառայություններ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար։ 

«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով։ 

Մրցույթն իրականացվում է թեստավորման միջոցով։ Փորձառության ժամանակ հնարավորություն 

կտրվի ծանոթանալ բանկային համակարգի կառուցվածքին, մարդկային ռեսուրսների 

կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային 

քաղականությանը։  

 

 

 

 

                  

  

https://www.conversebank.am/hy/
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«Յունիբանկ» ԲԲԸ 

 

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով: Բանկի 

կողմից մրցույթն անցկացվում է հարցազրույցի միջոցով:  

Փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ բանկային համակարգի 

կառուցվածքին, մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես 

նաև իրականացվող մարքեթինգային քաղականությանը։  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

https://www.unibank.am/hy/
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«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ 

 

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն ՀՀ առաջատար ֆինանսական կառույցներից մեկն է, որն իր 

հաճախորդներին տրամադրում է բանկային բազմաթիվ ծառայություններ։ 

«Ակբա բանկ» ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։  Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով: 

Մրցույթն իրականացվում է թեստավորման միջոցով: Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 

ուղարկել մոտիվացիոն նամակ և CV: Փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի 

ծանոթանալ բանկային համակարգի կառուցվածքին, մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը, 

հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային քաղականությանը։  

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

  

https://www.acba.am/
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«Արդշինբանկ» ՓԲԸ 

 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։  

Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով, մրցույթին կարող են մասնակցել 65-

ից բարձր ՄՈԳ ունեցող ուսանողները: Փորձառության ժամանակ ձեռք կբերեք մասնագիտական նոր 

հմտություններ: Հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ բանկային համակարգի կառուցվածքին, 

մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն,ինչպես նաև 

իրականացվող մարքեթինգային քաղականությանը։ 

          

                                            

 

 

  

https://www.ardshinbank.am/
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«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 

 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով: 

Մրցույթն անցկացվում է միքանի փուլերով` թեստավորման  և հարցազրույցի միջոցով: 

Փորձառության ընթացքում ձեռք կբերեք մասնագիտական նոր հմտություններ: Հնարավորություն 

կտրվի ծանոթանալ բանկային համակարգի կառուցվածքին, մարդկային ռեսուրսների 

կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային 

քաղականությանը։ 

       

 

 

  

https://www.ameriabank.am/
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«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 

 

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառության ընտթության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով: Բանկի 

կողմից մրցույթն իրականացվում է հարցազրույցի միջոցով: Փորձառության ընթացքում ձեռք կբերեք 

մասնագիտական նոր հմտություններ: Հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ բանկային համակարգի 

կառուցվածքին, մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանը և 

իրականացվող մարքեթինգային քաղաքականությանը։ 

  

https://www.inecobank.am/hy/Individual
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«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ 

 

  «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով: Բանկի 

կողմից մրցույթն իրականացվում է հարցազրույցի միջոցով: Փորձառության ընթացքում ձեռք կբերեք 

մասնագիտական նոր հմտություններ: Հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ բանկային համակարգի 

կառուցվածքին, մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանը և 

իրականացվող մարքեթինգային քաղաքականությանը։ 

 

 

            

                                  

 

  

https://www.evocabank.am/home.html
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«Արարատ բանկ» ԲԲԸ 

 

«Արարատ բանկ» ԲԲԸ-ն իր գործունեության ողջ ընթացքում մշտապես արժանացել է բազմաթիվ 

մրցանակների և հավաստագրերի, որոնք վկայում են բանկի կողմից տրամադրվող ժամանակակից 

ծառայությունների: 

 «Արարատ բանկ» ԲԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: 

Փորձառության ժամանակ ձեռք կբերեք մասնագիտական նոր հմտություններ: Հնարավորություն 

կտրվի ծանոթանալ բանկային համակարգի կառուցվածքին, մարդկային ռեսուրսների 

կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային 

քաղականությանը։ 

 

              

  

https://www.araratbank.am/hy/
https://www.araratbank.am/hy/mer-mrcanaknery/
https://www.araratbank.am/hy/mer-mrcanaknery/
https://www.araratbank.am/hy/mer-mrcanaknery/
https://www.araratbank.am/hy/mer-mrcanaknery/


                               

 69 

 

«Հայբիզնես բանկ» ՓԲԸ 

 

«Հայբիզնես բանկ» ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: 

Փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ բանկային համակարգի 

կառուցվածքին, մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես 

նաև իրականացվող մարքեթինգային քաղականությանը։  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

  

http://www.armbusinessbank.am/am/page/Album
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«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ 

 

«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը 

ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է  

ոչ մրցութային եղանակով: Փորձառության ընթացքում ձեռք կբերեք մասնագիտական նոր 

հմտություններ: Հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ բանկային համակարգի կառուցվածքին, 

մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև 

իրականացվող մարքեթինգային քաղականությանը։ 

 

 

                                     

 

                                        

  

https://www.vtb.am/
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«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ 

 

«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով: 

Փորձառության ընթացքում ձեռք կբերեք մասնագիտական նոր հմտություններ: Հնարավորություն 

կտրվի ծանոթանալ բանկային համակարգի կառուցվածքին, մարդկային ռեսուրսների 

կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային 

քաղականությանը։ 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.aeb.am/
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«Ֆասթ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 

 

 

«Ֆասթ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը 

ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է 

մրցութային եղանակով: Մրցույթն իրականացվում է թեստավորման միջոցով: Հնարավորություն 

կտրվի ծանոթանալ Ֆինանսական  և վարկային համակարգի կառուցվածքին, ապահովագրության 

տեսակներին, մարքեթինգային քաղաքականությանը, մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը, 

ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառմանը և աուդիտին։ 

  

http://www.fastcredit.am/am
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«Ֆինքա» ԲԲԸ 

 

  «Ֆինքա» ԲԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով: 

Մրցույթն իրականացվում է հարցազրույցի միջոցով: Փորձառության ընթացքում ձեռք կբերեք 

մասնագիտական նոր հմտություններ: Հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ Ֆինանսական  և 

վարկային համակարգի կառուցվածքին, մարքեթինգային քաղաքականությանը, մարդկային 

ռեսուրսների կառավարմանը, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառմանը։ 
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«Արմենիա Լիզինգ Քամփնի» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 

 

«Արմենիա Լիզինգ Քամփնի» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր 

նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է 

ոչ մրցութային եղանակով: Փորձառության ընթացքում ձեռք կբերեք մասնագիտական նոր 

հմտություններ: Հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ֆինանսական և վարկային համակարգի 

կառուցվածքին, մարքեթինգային քաղաքականությանը, ռիսկերի գնահատմանը, մարդկային 

ռեսուրսների կառավարմանը, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառմանը և աուդիտին։  
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Հայաստանի ֆոնդային բորսա 

 

Հայաստանի ֆոնդային բորսան Հայաստանում գործող միակ ֆոնդային բորսան է: 

Հայաստանի ֆոնդային բորսայի նպատակն է սատարել բարենպաստ գործարար միջավայրի 

ստեղծմանը և գրավել հայաստանյան ու միջազգային ներդրողների՝ առաջարկելով 

արդյունավետ լուծումներ ու ծառայություններ, այդ թվում՝ առևտրի, քլիրինգի, 

վերջնահաշվարկի և կենսաթոշակային համակարգի կառավարման ոլորտում: 

Հայաստանի ֆոնդային բորսայում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային 

եղանակով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ բորսայի 

աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, արժեթղթերով 

գործառնությունների իրականացման առանձնահատկություններին, ցուցակմանը, 

ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև բորսայի 

մարքեթինգային քաղականությանը։  

Հասցե՝ Երևան, Վազգեն Սարգսյան 26/1, Էրեբունի Պլազա բիզնես կենտրոն, 5-րդ 

հարկ: 
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«ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ 

 

«ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ-ն Հայաստանում իր գրասենյակը բացեց 1997թ.-ին 

Երևանում և Հայաստանի կառավարության կողմից լիցենզավորված «Մեծ քառյակի» միջազգային 

աուդիտորական և հաշվապահական ընկերություններից մեկն էր: 

«ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային 

եղանակով՝ հարցազրույցի միջոցով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի 

ծանոթանալ կազմակերպության աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, 

ծառայություններին, խորհրդատվության կազմակերպման առանձնահատկություններին, 

ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, մարքեթինգային քաղականությանը։ 

«ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ-ը գտնվում է ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող., 26/1 շենք, 

8-րդ հարկ («Էրեբունի-Պլազա» բիզնես-կենտրոնի շենքում) հասցեում։ 
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«Արտ-Լար ֆինանս ընդ ըքաունթինգ» ՍՊԸ 

 

 

 

«Արտ-Լար Ֆինանս Ընդ Ըքաունթինգը» ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2003թ-ին: Ի սկզբանե 

ընկերությունը կոչված էր լրացնելու Հայաստանում ունիվերսալ հաշվապահական 

ծառայությունների ոլորտում եղած բացը: «Արտ-Լար Ֆինանս Ընդ Ըքաունթինգը» ՍՊԸ-ն 

հանդիսանում է 1С ընկերության պաշտոնական գործընկերը:  

«Արտ-Լար Ֆինանս Ընդ Ըքաունթինգը» ՍՊԸ-ն ընկերությունը որակով և ժամանակին 

մատուցում է հաշվապահական հաշվառման, իրավաբանական, կադրային հաշվառման, 

խորհրդատվության և 1C լուծումների ծառայություններ:  

‹‹Արտ-Լար Ֆինանս Ընդ Ըքաունթինգը›› ՍՊԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է 

ոչ մրցութային եղանակով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ 

ՍՊԸ-ի աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, 

հաշվապահական, իրավաբանական և կադրային գործունեության 

առանձնահատկություններին, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական 

հաշվառմանն, մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Արտ-Լար Ֆինանս Ընդ Ըքաունթինգը» ՍՊԸ-ն գտնվում է ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 

փող., 48/2 շենք հասցեում։ 
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«Ասատրյանս» ՍՊԸ 

 

«Ասատրյանս» ՍՊԸ-ն հիմնել է իր գրասենյակը Հայաստանում 2013թ.-ին և  ստացել 

աուդիտորական գործունեության լիցենզիա: «Ասատրյանս» ՍՊԸ-ն առաջարկում է հետևյալ 

ծառայությունները. աուդիտ, հարկեր և խորհրդատվություն: Մենք սերտորեն աշխատում ենք 

մեր հաճախորդների հետ, աջակցելով նրանց բացահայտել զարգացման և ամրապնդման նոր 

հնարավորությունները, ստեղծել արժեքներ, որոնք թույլ են տալիս դիմակայել 

մարտահրավերներին և նվաճել նոր բարձրունքներ: 

‹‹Ասատրյանս›› ՍՊԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային 

եղանակով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ՍՊԸ-ի 

աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, աուդիտորական 

գործունեության առանձնահատկություններին, ֆինանսերի կառավարմանը, 

հաշվապահական հաշվառմանն, մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Ասատրյանս» ՍՊԸ-ն գտնվում է ք. Երևան, Սախարով Բիզնես-Կենտրոն 

Նալբանդյան 48/1, 5-րդ հարկ հասցեում։ 
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 «Ջի Էյջ» ՍՊԸ  

 

 

«Ջի Էյջ» ՍՊԸ հաշվապահական կազմակերպությունն իրականացնում է` 

հաշվապահական հաշվառման վարում, կառավարչական հաշվառման վարում, հարկերի, 

տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների պլանավորում և հաշվարկում, հարկային ռիսկերի 

գնահատում և կառավարում, կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության 

վերլուծություն, հարկային խորհրդատվություն, դրամարկղային գործառնություններ, 

գույքագրում, կադրային աշխատանք, մարդկային ռեսուրսների կառավարում 

«Ջի Էյջ» ՍՊԸ հաշվապահական կազմակերպությունում փորձառությունը 

իրականացվում է մրցութային եղանակով՝ 80(16)ից բարձր ՄՈԳ ունանալու պարագայում և 

հարցազրույցով:  Փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ՍՊԸ-ի 

աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, հաշվապահական 

հաշվառում իրականացնելու առանձնահատկություններին, ֆինանսերի կառավարմանը, 

մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Ջի Էյջ» ՍՊԸ-ն գտնվում է ք. Երևան, Եկմալյան 6 # 40 հասցեում։ 
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ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ ՍՊԸ 

 

 

 

«ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները` հաշվապահական 

հաշվառման վարում, կադրային գործ/մարդկային ռեսուրսների կառավարում, բիզնեսի 

ավտոմատացում/1C լուծումներ, բիզնես նախագծերի կազմում, բիզնես խորհրդատվություն և 

մարքեթինգ:  

«ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ն իր արժեքների շարքում առաջնահերթ է համարում մատուցվող 

ծառայությունների որակը: Որակի բարելավման և վերահսկման նպատակով ընկերությունը ներդրել 

է հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների կառավարման (CRM) համակարգը:  

«ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով, 

փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ՍՊԸ-ի աշխատանքային 

գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման 

հմտություններին,  բիզնեսի կազմակերպման և կառավարման առանձնահատկություններին, 

ֆինանսերի կառավարմանը, մարքեթինգային քաղականությանը։  

«ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ն գտնվում է ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի փող., 17 շենք, 2-րդ հարկ 

հասցեում։ 

  

 

  

https://shemm.am/
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«ՖինԹաքս Ըքաութինգ» ընկերություն 

 

 «ՖինԹաքս Ըքաունթինգ» ընկերության գործունեությունը ուղղված է հաշվապահական, 

հարկային և այլ ֆինանսական ծառայությունների կատարմանը: Իր գործունեության 

ընթացքում ՖինԹաքս ընկերությունը մասնակցել է կազմակերպությունների 

հաշվապահական հաշվառման վարման և դրանց հարկային խորհրդատվության 

մատուցման մեջ, սակայն բարձր հմտությամբ իրականացնում է նաև այլ ֆինանսական 

ծառայություններ: 

«ՖինԹաքս Ըքաութինգ» ընկերությունում փորձառության կարևոր նախապայմանը 

ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: Փորձառությունը 

իրականացվում է մրցութային եղանակով: 

  

http://www.fintax.am/
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«Ագրոլիզինգ» ՍՊԸ 

 

 

 

«Ագրոլիզինգ» ՍՊԸ-ի գործունեության հիմնական ուղղություններն են գյուղատնտեսության և 

սննդամթերքի վերամշակման կազմակերպություններին, անհատներին և ձեռներեցությամբ զբաղվող 

անձանց, այլ կազմակերպություններին ֆինանսական վարձակալությամբ անհրաժեշտ գույքով 

ապահովումը և վարկավորումը: 

«Ագրոլիզինգ» ՍՊԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը: Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով՝ 

թեստավորման միջոցով: Փորձառության ընթացքում ուսանողը կներգրավվի ընկերության 

հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսների և վարկերի, կառավարման և այլ բաժինների 

աշխատանքներում: 

 

 

 

 

 

  

https://agroleasing.am/hy/
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«Ինգո Արմենիա» ՓԲԸ 

 

  

«Ինգո Արմենիա» ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով: 

Մրցույթն իրականացվում է հարցազրույցի միջոցով։ Հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ 

ապահովագրության տեսակներին, մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը, հաշվապահական 

հաշվառմանը ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային քաղաքականությանը։ 

 

 

                                 

 

 

 

  

https://ingoarmenia.am/
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«Սիլ Ինշուրանս» ՓԲԸ 

 

    

«Սիլ ինշուրանս» ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է 

ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով: 

Մրցույթն իրականացվում է հարցազրույցի միջոցով: Փորձառության ընթացքում ձեռք կբերեք 

մասնագիտական նոր հմտություններ: Հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ֆինանսների 

կառավարմանը, ապահովագրական ծառայությունների տեսակներին, մարդկային ռեսուրսների 

կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանը ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային 

քաղաքականությանը։ 

   

                                         

 

 

  

http://www.silinsurance.am/
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«Ռոսգոստրախ-Արմենիա» ՓԲԸ 

 

  «Ռոսգոստրախ-Արմենիա» ՓԲԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը 

ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է 

մրցութային եղանակով: Մրցույթն իրականացվում է հարցազրույցի միջոցով: Փորձառության 

ընթացքում ձեռք կբերեք մասնագիտական նոր հմտություններ: Հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ 

ֆինանսների կառավարմանը, ապահովագրական ծառայությունների տեսակներին, մարդկային 

ռեսուրսների կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանը ինչպես նաև իրականացվող 

մարքեթինգային քաղաքականությանը։ 

   

 

 

 

 

  

https://www.rgs.am/hy/home
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«Նաիրի Ինշուրանս» ՍՊԸ 

 

  «Նաիրի ինշուրանս» ՍՊԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը 

ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է 

ոչ մրցութային եղանակով։ Փորձառության ընթացքում ձեռք կբերեք մասնագիտական նոր 

հմտություններ: Հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ֆինանսների կառավարմանը, 

ապահովագրական ծառայությունների տեսակներին, բիզնեսի զարգացմանը, մարդկային 

ռեսուրսների կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանը և ներքին աուդիտին, ինչպես նաև 

իրականացվող մարքեթինգային քաղաքականությանը։ 

 

 

                                             

 

  

https://www.nairi-insurance.am/
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«Արմենիա Ինշուրանս» ՍՊԸ 

 

  «Արմենիա ինշուրանս» ՍՊԸ-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը 

ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառությունը իրականացվում է 

ոչ մրցութային եղանակով։ Փորձառության ընթացքում ձեռք կբերեք մասնագիտական նոր 

հմտություններ: Հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ֆինանսների կառավարմանը, 

ապահովագրական ծառայությունների տեսակներին, մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը, 

հաշվապահական հաշվառմանը, ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային քաղաքականությանը։ 
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«Յուքոմ (Ucom)» ՓԲԸ 

 

«Յուքոմ (Ucom)» ՓԲԸ-ն Հայաստանում ամենաարագ ֆիքսված և շարժական կապի 

ծառայություններ մատուցող ընկերություն է: Հայաստանում IPTV և ֆիքսված ինտերնետի 

ծառայությունների մատուցման բացարձակ առաջատարն է, ինչպես նաև գլխավոր դիրքն է 

զբաղեցնում շարժական ինտերնետի հայկական շուկայում: Այդ մասին վկայում է աշխարհում 

ֆիքսված ու շարժական ինտերնետի արագությունը չափագրող ամենահայտնի Speedtest by Ookla 

իռլանդական ընկերությունը, որը Ucom-ին շնորհել է «Հայաստանում ամենաարագ շարժական ցանց 

2017» մրցանակը: 

«Յուքոմ (Ucom)» ՓԲԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով՝ 

հարցազրույցի միջոցով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ 

ընկերության աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, սպասարկման և 

հեռահաղորդակության ոլորտի առանձնահատկություններին,  ֆինանսերի կառավարմանը, 

հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Յուքոմ (Ucom)» ՓԲԸ-ն ունի 84 մասնաճյուղ Երևանում և ՀՀ բոլոր մարզերում։ 

 

  

 

  

https://www.ucom.am/hy/personal/
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«Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ  

 

 

«Տելեկոմ Արմենիա» (նախկին «ՎԵՈՆ Արմենիա» և «ԱրմենՏել») ՓԲԸ-ն պատկանում է ԹԻՄ 

ՍՊԸ-ին։ «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն գործում է Beeline բրենդի ներքո: Մինչ այդ «ՎԵՈՆ Արմենիա»-ն 

մաս է կազմել միջազգային «ՎԵՈՆ» խմբին (գլխամասը` Ամստերդամում): 

Հանդիսանալով Հայաստանում հեռահաղորդակցության առաջին համակարգի ժառանգորդը` 

«Տելեկոմ Արմենիա»-ն առաջարկում է ժամանակակից ինովացիոն լուծումներ, ներդնելով 

Հայաստանում համաշխարհային լավագույն չափանիշներ՝ ինչպես հեռահաղորդակցության և 

թվային տեխնոլոգիաների, այնպես էլ կառավարման, կորպորատիվ մշակույթի և սոցիալական 

պատասխանատվության ոլորտներում: 

«Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով՝ 

հարցազրույցի միջոցով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ՓԲԸ-ի 

աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, հեռահաղորդակցության ոլորտի 

առանձնահատկություններին և մատուցվող ծառայություններին, ՓԲԸ-ի ֆինանսերի կառավարմանը, 

հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Տելեկոմ Արմենիա» ընկերությունը ունի 28 մասնաճյուղ Երևանում և 50 մասնաճյուղ ՀՀ բոլոր 

մարզերում։ 

  

https://www.beeline.am/hy/
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«ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ (Ռոստելեկոմ) 

 

 

 

«ՋիԷնՍի-Ալֆա» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 2007 թվականին: 2012 թվականի փետրվարին 

ընկերությունը դարձել է «Ռոստելեկոմ» խմբի անդամ: 2012թվականի դեկտեմբերի 18-ից «ՋիԷնՍի-

Ալֆա» ՓԲԸ-ն ՀՀ-ում մատուցում է հեռահաղորդակցության ծառայություններ «Ռոստելեկոմ» 

ապրանքանիշի ներքո՝ որպես «Ռոստելեկոմ» ԲԲԸ դուստր ձեռնարկություն: 

«Ռոստելեկոմը» Հայաստանում մատուցում է ֆիքսված հեռախոսակապի, ինտերնետ 

հասանելիության և նոր սերնդի IP հեռուստատեսության ծառայություններ ֆիզիկական անձանց և 

կորպորատիվ հաճախորդների համար:  

«ՋիԷնՍի-Ալֆա» ՓԲԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով, 

փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ընկերության աշխատանքային 

գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, սպասարկման և հեռահաղորդակության ոլորտի 

առանձնահատկություններին,  ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, 

ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային քաղականությանը։  

«ՋիԷնՍի-Ալֆա» ՓԲԸ-ն ունի 25 մասնաճյուղ Երևանում և ՀՀ մարզերում։ 

 

      

https://www.rtarmenia.am/
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«Արփինետ» հեռահաղորդակցական ընկերություն 

 

 

 

«Արփինետ» ընկերությունը տրամադրում է գերարագ ինտերնետ և թվային 

հեռուստատեսություն: «Արփինետ» ընկերությունը Հայաստանում և տարածաշրջանում առաջինն է, 

որ տրամադրում է 3D հեռուստաալիքներ, կառուցում օպտիկամանրաթելային ցանց և GePON 

տեխնոլոգիայով ծառայություններ քաղաքների սեփական սեկտորում, ինչպես նաև հարակից և 

սահմանամերձ գյուղերում։ 

«Արփինետ» ընկերության նպատակ է նորարար տեխնոլոգիական լուծումների 

հասանելիության ապահովումը բաժանորդների համար, որն էլ հնարավորություն է ընձեռում 

գերարագ ինտերնետ և IP հեռուստատեսություն տրամադրել իրավաբանական և ֆիզիկական 

անձանց։ 

«Արփինետ» ընկերությունում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով, 

փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ընկերության աշխատանքային 

գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական 

հաշվառմանն, ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Արփինետ» ընկերությունը ունի 7 մասնաճյուղ Երևանում և մարզերում։ 

 

         

  

https://arpinet.am/
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«Հայփոստ» ՓԲԸ 

 

‹‹Հայփոստ›› ՓԲԸ-ն Հայաստանի Հանրապետության փոստային կապի ազգային օպերատորն 

է, որը տրամադրում է փոստային, ֆինանսական և մանրածախ առևտրային ծառայություններ: 

Ներկայումս ‹‹Հայփոստ›› ՓԲԸ-ն իր գործունեությունը ծավալում է 900 փոստային բաժանմունքներում, 

որոնք գործում են ՀՀ բոլոր քաղաքներում և գյուղերում: 

‹‹Հայփոստ›› ՓԲԸ-ի կողմից առաջարկվող ծառայություններից են` Փոստային 

ծառայություններ – նամակների առաքում (հասարակ, պատվիրված, գնահատված), ծանրոցների 

առաքում, միջազգային փոստ և ԱՓԾ, Վճարային ծառայություններ – կենսաթոշակների վճարում, 

կոմունալ վարձավճարներ, ոստիկանական և հարկային վճարների գանձում, դրամական 

փոխանցումներ, Մանրածախ առևտուր – առաջին անհրաժեշտության ապրանքների վաճառք: 

‹‹Հայփոստ›› ՓԲԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով՝ 65(13)-ից 

բարձր ՄՈԳ ունենալու պայմաններում, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի 

ծանոթանալ ՓԲԸ-ի աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, փոստային 

բաժանմունքների կառավարման մեխանիզմին, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական 

հաշվառմանն, մարքեթինգային քաղականությանը։  
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 «Դը Գուրուս» ՍՊԸ 

 

 

  «Դը Գուրուս» ՍՊԸ-ն տարածաշրջանում ամենամեծ և ամենափորձառու ծրագրավորողների 

խումբ ունեցող ընկերություններից է։ ՍՊԸ-ն իրականացնում է կլինիկական տվյալների կառավարում, 

վիճակագրական ծրագրավորում, դեղագործական հսկողություն և CRM զարգացման ծառայություններ 

աշխարհահռչակ կազմակերպությունների համար։ 

 ՍՊԸ-ի առաքելությունն է որակյալ և ծախսարդյունավետ ծառայություններ մատուցել 

հաճախորդներին` չվտանգելով  հաճախորդների տվյալների անվտանգությունը։ 

«Դը Գուրուս» ՍՊԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով, 

փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ընկերության աշխատանքային 

գործընթացին, կառուցվածքին, ձեռք բերել հետազոտական և վերլուծական հմտություններ, 

ծանոթանալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորամուծությունների հետ, ինչպես նաև ՍՊԸ-ի 

ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Դը Գուրուս» ՍՊԸ-ն գտնվում է  Երևան Երազ բնակելի թաղամաս, Ադոնցի փող., 6/1 շենք 

(«Երազ» բիզնես-կենտրոնի շենքում) հասցեում։ 
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The Crowdfunding Formula  TCF Armenia 

 

 

«TCF-ը (The Crowdfunding Formula TCF Armenia)» աշխարհի թոփ 3 մարքեթինգային 

կազմակերպություններից մեկն ենք քրաուդֆանդինգի ոլորտում: Ամբողջ աշխարհից մեզ դիմում եմ 

մարքեթինգային արշավների կազմակերպման համար` Սիլիկոնյան Հովտից մինչև Կորեա: 

TCF-ը մտածողների թիմ է, ովքեր ստեղծել են ավելի քան 100 միջազգային քրաուդֆանդինգ 

արշավներ, ինչպիսիք են Volterman Smart Wallet և Moon by 1-Ring։  TCF-ը վերցնում է նորարական 

նախագծերը և համաշխարհային հաջողություն բերում։ 

«The Crowdfunding Formula TCF Armenia»-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային 

եղանակով: Առաջին փուլում կազմակերպվելու է անգլերեն թեստավորում, այնուհետև հարցազրույց: 

Փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ աշխատանքային գործընթացին, 

կառուցվածքին, ծառայություններին, քրաուդֆանդինգի առանձնահատկություններին, 

նորարարական նախագծերի մարքեթինգային հաջողությունների հասցնելու հմտությունները, 

ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, մարքեթինգային քաղականությանը։  

«TCF-ը (The Crowdfunding Formula TCF Armenia)»-ն գտնվում է Երևան 3 Հակոբ Հակոբյան 

հասցեում։ 

     

 

  

https://thecrowdfundingformula.com/team
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«ԱյՓի Մարքեթինգ»ՍՊԸ   

 

 

«ԱյՓի Մարքեթինգ» (IP marketing) ՍՊԸ-ն թվային մարքեթինգով զբաղվող գործակալություն է։ 

Այն 2010 թվականից ի վեր մատուցում է ծառայություններ։ Ռազմավարական պլանավորումից և 

մեդիա գնումներից մինչև սոցիալական մեդիայի գովազդներ IP marketing-ի թիմը երաշխավորում է 

օնլայն հաջողությունը և օգնում բարգավաճելու տարբեր թվային հարթակներում։ 

«ԱյՓի Մարքեթինգ» ՍՊԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով, 

փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ՍՊԸ-ի աշխատանքային 

գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, թվային մարքեթինգի գործունեության 

առանձնահատկություններին, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես 

նաև ՍՊԸ-ի մարքեթինգային քաղականությանը։  

«ԱյՓի Մարքեթինգ» ՍՊԸ-ն գտնվում է ք. Երևան, Սախարով Բիզնես-Կենտրոն Նալբանդյան 

48/1, 5-րդ հարկ, հասցեում։ 

 

 

  

https://www.ipmarketing.am/
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«Թարգեթինգ»  ինտերնետ-մարքեթինգի ընկերություն  

 

 

 

«Թարգեթինգ» ինտերնետ-մարքեթինգի ընկերությունը մատուցում է թվային մարքեթինգի և 

թվային մարքեթինգի հետ կապված ծառայություններ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Հայաստանից 

դուրս գործող կազմակերպությունների համար։ «Թարգեթինգ» ինտերնետ-մարքեթինգի 

ընկերությունը առաջնորդվում է 3Ա-երի սկզբունքով՝ ազնվություն, արագություն և արդյունք։ 

«Թարգեթինգ» ինտերնետ-մարքեթինգի ընկերության նպատակն է ապահովել բրենդի առավելագույն 

ճանաչելիությունն ու վաճառքների աճը։  

«Թարգեթինգ» ինտերնետ-մարքեթինգի ընկերությունում փորձառությունը իրականացվում է 

մրցութային եղանակով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ 

ընկերության աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, թվային 

մարքեթինգի գործունեության առանձնահատկություններին, ֆինանսերի կառավարմանը, 

հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև ընկերության մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Թարգեթինգ» ինտերնետ-մարքեթինգի ընկերությունը գտնվում է ք. Երևան, Խանջյան 13/2 

հասցեում։ 

  

https://targeting.am/
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«Բիզնես դեվելոփմենթ քոմփանի» ՍՊԸ  

 

 

«Բիզնես դեվելոփմենթ քոմփանի» ՍՊԸ-ն մասնագիտացված ընկերություն է, որը 

տրամադրում է բիզնեսի արդյունավետության բարձացման էֆեկտիվ լուծումներ: «Բիզնես 

դեվելոփմենթ քոմփանի» ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2017թ.:  «Բիզնես դեվելոփմենթ քոմփանի» ՍՊԸ-ն 

տրամադրում է ֆինանսական, մարքեթինգային, հաշվապահական, իրավաբանական և մաքսային 

միջնորդի ծառայություններ։ 

«Բիզնես դեվելոփմենթ քոմփանի» ՍՊԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային 

եղանակով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ընկերության 

աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, ֆինանսերի կառավարմանը, 

հաշվապահական հաշվառմանն ու մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Բիզնես դեվելոփմենթ քոմփանի» ՍՊԸ-ն գտնվում է Երևան, Մարշալ Բաղրամյան 31ա 

հասցեում։ 

 

 

  

http://www.bdc.am/hy
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«ԱՌԳԵ ԲԻԶՆԵՍ» ՍՊԸ 

 

«ԱՌԳԵ ԲԻԶՆԵՍ» ՍՊԸ-ն Procter & Gamble, FATER Group, Coty, Cargill, ROUST, Duracell և այլ 

հայտնի ապրանքանիշերի պաշտոնական դիստրիբյուտորն է Հայաստանում: Կազմակերպությունը 

գործունեություն է ծավալում 2006թ․ Հոկտեմբերի 27-ից, 2017 թվականի հունվար-հունիս ամիսների 

ժամանակահատվածում Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների ցանկում 46-րդն է եղել: 

«ԱՌԳԵ ԲԻԶՆԵՍ» ՍՊԸ-ի առաքելությունն է ներդրում կատարել տարբեր սպառողական 

ապրանքներում, աջակցել բոլոր գործող շուկաների տնտեսական աճին և զարգացնել 

կազմակերպությունները `բարելավելով մարդկանց կառավարման որակը և լիարժեք տիրապետելով 

այն գործնական ուղղություններին, որոնցում մենք աշխատում ենք: 

«ԱՌԳԵ ԲԻԶՆԵՍ» ՍՊԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով` 

հարցազրույցի միջոցով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ 

կազմակերպության աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, 

ներդրումների իրականացման հմտություններին, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական 

հաշվառմանը, մարքեթինգային քաղականությանը։  

«ԱՌԳԵ ԲԻԶՆԵՍ» ՍՊԸ-ն գտնվում է ք. Երևան, Շարուրի 47/1 հասցեում։ 

 

 

 

  

http://arge.am/hy/%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6/
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«Բի-Էս-Սի» ՍՊԸ 

 

«Բի-Էս-Սի» ՍՊԸ-ն բիզնեսի աջակցման, խորհրդատվական և թրեյնինգային 

ընկերություն է։ «Բի-Էս-Սի»-ն համագործակցում է հեղինակավոր միջազգային 

կազմակերպությունների, խոշոր ընկերությունների, ՓՄՁ-ների և ՀԿ-ների հետ 

հետազոտություններ, բիզնես խորհրդատվական ծառայություններ, ռազմավարական 

ծրագրեր, կառավարման խորհրդատվություն և մասնագիտական զարգացում 

իրականացնելու միջոցով: «Բի Էս Սի»-ն խթանում է ընկերություններում նորարար 

տեխնոլոգիաների ներդրումը` նպաստելով ոչ միայն ձեռներեցության ոգու զարգացմանը, այլ 

նաև համայնքային, մասնավոր, հասարակական և պետական հատվածների կայուն 

տնտեսական և սոցիալական զարգացմանը: 

«Բի-Էս-Սի»-ում փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: Փորձառությունը 

իրականացվում է մրցութային եղանակով՝ հարցազրույցի միջոցով: Փորձառության 

ընթացքում ուսանողը կներգրավվի ընկերության մարքեթինգի, բիզնեսի զարգացման, 

մարդկային ռեսուռսների կառավարման և այլ բաժինների աշխատանքներում: 

 

  

http://www.bsc.am/hy/
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«Գլոբբինգ» ՍՊԸ 

 

«Գլոբբինգ» ՍՊԸ-ն միջազգային գնումների հարթակ է, որը իր մի շարք ծառայությունների ու 

գործիքների շնորհիվ հնարավոր է դարձնում գնումներ կատարել արտասահմանյան խանութներում 

արագ, ապահով ու մատչելի և ստանալ գնումները Հայաստանում: Հիմնադրվելով 2015 թվականին՝ 

այսօր արդեն ունի 150-ից ավել աշխատակից, պահեստներ յոթ երկրներում և գլխամաս 

Հայաստանում:  

«Գլոբբինգ» ՍՊԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով, 

փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ընկերության աշխատանքային 

գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, միջազգային գնումների ոլորտի 

առանձնահատկություններին,  ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, 

ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Գլոբբինգ» ՍՊԸ-ն ունի 58 մասնաճյուղ Երևանում և ՀՀ մարզերում։ 

 

  

https://am.globbing.com/hy/
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«ONEX» արագ առաքման ծառայություն 

 

 

«ONEX» արագ առաքման ծառայությունը ամբողջ աշխարհից դեպի ՀՀ առցանց գնումների 

առաքման ծառայություն է,ստեղծվել է 2015 թվանակնի օգոստոսին, իր կայուն դիրքնունի շուկայում: 

«ONEX» արագ առաքման ծառայության շնորհիվ գնումները Երևանում են լինում 4-8 աշխատանքային 

օրում: 

«ONEX» արագ առաքման ծառայությունում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային 

եղանակով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ծառայության 

աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, արագ առաքման 

գործունեության առանձնահատկություններին, ներմուծման և արտահանման հմտություններին, 

ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև ծառայության 

մարքեթինգային քաղականությանը։  

«ONEX» արագ առաքման ծառայությունը ունի 7 գրասենյակ Երևանում և ՀՀ մարզերում։ 

 

            

  

https://onex.am/
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«Լոռե Գրուպ» ՍՊԸ 

 

«ԼՈՌԵ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ Հայաստանի զբոսաշրջային օպերատորը հիմնադրվել է 2011թ.: 

Կազմակերպությունը զբաղվում է ինչպես արտագնա, այնպես էլ ներգնա զբոսաշրջությամբ և 

կազմակերպում ու իրականացնում է տուրեր դեպի Հայաստան և համաշխարհային ճանաչում 

ունեցող զբոսաշրջային կենտրոններ և ճամփորդական գրավչություն ներկայացնող վայրեր:  

«ԼՈՌԵ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ զբոսաշրջային օպերատորի նպատակն է աշխարհին ներկայացնել և 

ծանոթացնել հայ բազմադարյա մշակույթին, ազգային ավանդույթներին, պատմամշակութային 

հնավանդ արժեքներին, ճարտարապետական հինավուրց և ինքնատիպ կոթողներին, որոնք իրենց 

մեջ կրում են դարերի շունչը: 

«ԼՈՌԵ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով, 

փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ընկերության աշխատանքային 

գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող խնդիրներին 

և ընկերության կողմից իրականացվող լուծումներին ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական 

հաշվառմանն ու մարքեթինգային քաղականությանը։  

«ԼՈՌԵ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն գտնվում է  ք. Երևան, Չարենցի 4 հասցեում։ 

 

        

 

  

https://www.facebook.com/LoreTravel/about/?ref=page_internal
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«Ֆիգարո» ՍՊԸ  

 

«Ֆիգարո» ՍՊԸ-ն Segafredo, Square One, Cinnabon, Charlisa, Գինովկաց, Eat’n talk 

ռեստորանների ցանցն է Երևանում։ 

«Ֆիգարո» ռեստորանների ցանցը առաջինն էր իր տեսակի մեջ, որ սկիզբ դրեց ամերիկյան 

համեղ սննդի մշակույթին Հայաստանում:  Այն միանգամից դարձավ հասարակության սիրելի սնվելու 

և ժամանցի վայրը ու մինչև հիմա շարունակում է այդպիսին մնալ: 

«Ֆիգարո» ՍՊԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով, 

փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ընկերության աշխատանքային 

գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, ռեստորանային ոլորտի 

առանձնահատկություններին, սրճարանների և ռեստորանների ցանցի կառավարմանը, ֆինանսերի 

կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն ու մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Ֆիգարո» ՍՊԸ-ն գտնվում է ք. Երևան, Արշակունյաց 69 հասցեում։ 

 

   

https://www.facebook.com/FigaroRestaurantGroup/?ref=page_internal
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«ԵՐԵՄՅԱՆ ՓՐՈՋԵՔԹՍ»  

 

 

«Երեմյան Փրոջեքթս»-ը հայկական շուկայում ներկայանում է ռեստորանային ոլորտի բիզնես 

նախաձեռնություններով: «Երեմյան Փրոջեքթս» կազմակերպությանն են պատկանում «Պանդոկ 

Երևան» ռեստորանների ցանցը, «Երևանի Շաուրմա» արագ սննդի ռեստորանների 

ցանցը, «Լավաշ» ռեստորանը, «Շերեփ» ռեստորանը։ 

«Երեմյան Փրոջեքթս» կազմակերպությունում փորձառությունը իրականացվում է՝ մրցութային 

եղանակով՝ հարցազրույցի միջոցով: Փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի 

ծանոթանալ ընկերության աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, 

ռեստորանային ոլորտի առանձնահատկություններին, արագ սննդի և ռեստորանների ցանցի 

կառավարմանը, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն ու մարքեթինգային 

քաղականությանը։  

«Երեմյան Փրոջեքթս»-ը  գտնվում է ք. Երևան, Տերյան փող., 8 հասցեում։ 

 

 

   

https://www.facebook.com/YeremyanProjects/
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«ԷՄ Բի Ջի հոսպիթալիթի» ռեստորանների խումբ  

 

 

Էմ Բի Ջի Հոսպիթալիթի ընկերությունը գործունեություն է ծավալում ռեստորանային 

ոլորտում: Վերջինիս շարքին են դասվում  բարձր ճանաչում ունեցող Ծիրանի, Ոստան, Լուի Շարդեն, 

Հանս ընդ Ֆրանց և Չինար ռեստորանները: 

Փորձառության ընտրության կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի 

կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի համապատասխանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը: 

Փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով: Փորձառության ընթացքում ուսանողները 

կներգրավվեն ընկերության մարքեթինգի, կառավարման, ֆինանսների, հաշվապահական 

հաշվառման, սպասարկման և այլ բաժինների աշխատանքներում: 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/margaryan.business.group
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«Հոլիդեյ Ինն Երևան» հյուրանոց 

 

 

«Հոլիդեյ իննը» զբոսաշրջային աշխարհում մեծ ճանաչում ունեցող հյուրանոցային ցանց է։ 

Հայաստանյան «Հոլիդեյ ինն» հյուրանոցն էլ նախագծվել է այնպես, որ այլ երկրներում այս ցանցի 

ծառայություններից օգտվող հյուրերը հենց մուտքից հասկանան, որ իրենք արդեն ծանոթ 

միջավայրում են։ 

InterContinental Hotels Group (IHG) ցանցի մաս հանդիսացող Հոլիդեյ Ինն Երևան հյուրանոցը 

սպասարկում են միջին դասին աշխարհի ավելի քան 90 երկրներում։  

Երևանյան «Հոլիդեյ իննը» միջին կարգի 4-աստղանի հյուրանոց է, որը զբաղեցնում է 

ընդհանուր 23700 քմ մակերես։  

 «Հոլիդեյ ինն Երևան» հյուրանոցում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային 

եղանակով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ հյուրանոցի 

աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, հյուրանոցային ոլորտին 

առնչվող խնդիրներին և ընկերության կողմից իրականացվող լուծումներին ֆինանսերի 

կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն ու մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Հոլիդեյ ինն Երևան» հյուրանոցը  գտնվում է   Երևան, Ամիրյան 2 հասցեում։ 

 

 

  

https://www.facebook.com/HolidayInnYerevanRepublicSquare/
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«Հոլիդեյ Ինն Էքսպրեսս Երևան» հյուրանոց   

 

 

 

«Հոլիդեյ ինն Էքսպրեսս Երևան» հյուրանոցը գտնվում է քաղաքի սրտում։ Մաշտոցի այգու 

գեղեցիկ տեսարանը եւ Մաշտոցի պողոտայի հարեւանությամբ տեղակայված հարմարավետ վայրը 

Հոլիդեյ Ինն Էքսպրես - ին կատարյալ վայր է դարձնում քաղաքի սրտում  մնալու համար: 

 «Հոլիդեյ ինն Էքսպրեսս Երևան» հյուրանոցում փորձառությունը իրականացվում է ոչ 

մրցութային եղանակով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ 

հյուրանոցի աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, հյուրանոցային 

ոլորտին առնչվող խնդիրներին և ընկերության կողմից իրականացվող լուծումներին ֆինանսերի 

կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն ու մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Հոլիդեյ ինն Էքսպրեսս Երևան» հյուրանոցը  գտնվում է   Երևան, Փավստոս Բուզանդի փող., 

97/2 շենք հասցեում։ 

 

    

 

  

https://www.facebook.com/hiexyerevan
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«Երևան Սիթի» ՍՊԸ   

 

 

«Երևան Սիթի» ՍՊԸ սուպերմարկետների ցանցը հիմնադրվել է 2007թվականին: «Երևան 

Սիթի» ՍՊԸ-ն Երևանում ամենամեծ սուպերմարկետների ցանցն է: «Երևան Սիթի» ՍՊԸ-ն 

իրականացնում է արտադրանքի մեծածավալ արտահանում և ներմուծում, իրականացնում է 

արդյունավետ գործող գնումների գործընթաց, բարձրագույն կերպով իրականցվում է մարդկային 

ռեսուրսների կառավարում։ 

«Երևան Սիթի» ՍՊԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով, 

փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ՓԲԸ-ի աշխատանքային 

գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, ցանցային համկարգի կառավարման 

մեխանիզմին, արտադրական, գնումների կազմակերպման և մարդկային ռեսուրսների կառավարման 

գործընթացին, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, մարքեթինգային 

քաղականությանը։ Փորձառությունը իրականացվելու է  ‹‹Երևան Սիթի» ՍՊԸ-ի 

գլխամաս(արտադրամասում)։  

«Երևան Սիթի» ՍՊԸ-ն գտնվում է ք․Երևան, Օհանովի 15/1 հասցեում։ 

 

 

 

https://www.yerevan-city.am/home
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«ՍԱՍ գրուպ» ՍՊԸ 

 

ՍԱՍ Գրուպը ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ Կովկասյան տարածաշրջանի մանրածախ 

առևտրի ոլորտի առաջատարներից մեկն է: ՍԱՍ Գրուպի գործունեության հիմնական ուղղությունը 

մանրածախ առևտուրն է: Ընկերությանն է պատկանում ՀՀ տարածքում ամենադինամիկ տեմպերով 

զարգացող ՍԱՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏՆԵՐԻ ցանցը: ՍԱՍ Գրուպը, որպես Հայաստանում սննդի 

ներմուծման առաջատար ընկերություն, համագործակցում է մի շարք 

աշխարհահռչակ մատակարարների և արտադրողների հետ: Տարիների ընթացքում իր 

գործունեության աշխարհագրությունը լայնացնելով’ ՍԱՍ Գրուպը Հայաստան է ներմուծում 

տարատեսակ ապրանքներ աշխարհի բազմաթիվ երկրներից: 

ՍԱՍ գրուպում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային եղանակով՝ հարցազրույցի 

միջոցով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ընկերության 

աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, ցանցային համկարգի 

կառավարման մեխանիզմին, արտադրական, գնումների կազմակերպման և մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման գործընթացին, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, 

մարքեթինգային քաղականությանը։  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sasgroup.am/
http://www.sasgroup.am/am/%D5%BD%D5%A1%D5%BD-%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%BA%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%A5%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80
http://www.sasgroup.am/am/%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80
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«Երևանի Կոնյակի գործարան»  

 

«Երևանի կոնյակի գործարան»-ը Հայաստանի ալկոհոլային խմիչքների առաջատար 

ընկերություններից է։ Երևանի կոնյակի գործարանը գործունեությունը սկսել է 1987 թվականից։  

Ներկայումս Երևանի կոնյակի գործարանն արտադրում է 11 անուն կոնյակ։ 

«Երևանի կոնյակի գործարան»-ում փորձառությունը իրականացվում է մրցութային 

եղանակով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ՓԲԸ-ի 

աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, կոնյակագործության ոլորտի 

առանձնահատկություններին և մատուցվող ծառայություններին, ՓԲԸ-ի ֆինանսերի կառավարմանը, 

հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Երևանի կոնյակի գործարան» գտնվում է ք. Երևան, Ծովակալ Իսակով 2 հասցեում։ 

 

      

 

  

https://am.araratbrandy.com/
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«Էվրի Դեյ» ՓԲԸ (Ջուր-Ջուր) 

  

 

«Էվրի Դեյ» ՓԲԸ (Ջուր-Ջուր) հիմնադրվել է 2008 թվականին, առաջին առաքումն իրականացրել 

է 2008թ նոյեմբեր ամսին:  

«Էվրի Դեյ» ՓԲԸ (Ջուր-Ջուր) խմելու ջրի առաքման ընկերություն է։ «Էվրի Դեյ» (Ջուր-Ջուր)  

ՓԲԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով, փորձառության ժամանակ 

հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ՓԲԸ-ի աշխատանքային գործընթացին, կառուցվածքին, 

ծառայություններին, խմելու ջրի առաքման գործունեության առանձնահատկություններին, 

ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև ՓԲԸ-ի մարքեթինգային 

քաղականությանը։  

«Էվրի Դեյ» (Ջուր-Ջուր)  ՓԲԸ -ն գտնվում է ք․ Երևան, Դավիթ Բեկի 54/5 հասցեում։ 

 

     

  

https://jur.am/customer/account/login/
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«Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ 

 

  

«Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ-ն զբաղվում է մսամթերքի և կիսաֆաբրիկատների արտադրությամբ։ 

Լավագույն արտադրանքով Հայաստանում զբաղեցնում է առաջատար դիրքերը։  

Փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով։ Փորձառության ընթացքում ձեռք 

կբերեք մասնագիտական նոր հմտություններ։ Հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ընկերության 

մարքեթինգային քաղաքականությանը, ֆինանսների կառավարմանը, հաշվապահական 

հաշվառմանը, մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը։                                                            

 

 

 

 

 

 

  

http://bacon.am/
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«Երևան գարեջուր» ՓԲԸ 

 

«Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ-ն տարիներ շարունակ իր կայուն տեղն է զբաղեցնում Հայաստանի 

առաջատար ձեռնարկությունների շարքում: Այսօր ձեռնարկությունում արտադրվում է գարեջրի 12, 

բնական հյութերի ու նեկտարների 10 և զովացուցիչ ըմպելիքների 13 տեսակ, շշալցվում է նաև 

«Լուզինյան» հանքային ջուր: Ընկերության արտադրանքը արտահանվում է Ավստրալիա, Կանադա, 

Չինաստան, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Լեհաստան, Իսպանիա, Սինգապուր, Ամն և այլ երկրներ։ 

 Փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով։ Փորձառության ընտրության 

կարևոր նախապայմանը ուսանողի ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի թեմայի 

համապատասղանությունն է ոլորտային քաղաքականությանը։ Փորձառության ընթացքում ուսանողը 

հնարավորություն է ստանալու ծանոթանալ «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ-ի արտահանման 

քաղաքականությանը, հաշվապահական հաշվառմանը, մարդկային ռեսուռսների կառավարմանը 

ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային քաղաքականությանը։ 

 

 

 

 

  

http://kilikia.am/
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«ԳՆՈՄՈՆ» ԲԲԸ «Երևանի ոսկերչական գործարան»   

 

 «Գնոմոն» ԲԲԸ-ն, «Երևանի ոսկերչական գործարանը» ստեղծվել է 1950 թվականին, 

ոսկերչության ամենամեծ արտադրողն է տարածաշրջանում։ Ապրանքների տեսականին ընդգրկում է 

շուրջ 10,000 տեսակի և անընդհատ թարմացվում է։ Երևանի ոսկերչական գործարանը ամենամյա 

հեղինակավոր ցուցահանդեսների և տոնավաճառների մշտական մասնակից է Լաս Վեգասում, 

Դուբայում, Մոսկվայում, Կիևում, Սանկտ Պետերբուրգում, Թուրքիայում և այլն: 

«Գնոմոն» ԲԲԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով, 

փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ԲԲԸ-ի աշխատանքային 

գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, ոսկերչության գործունեության 

առանձնահատկություններին, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես 

նաև ԲԲԸ-ի մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Գնոմոն» ԲԲԸ-ն, «Երևանի ոսկերչական գործարանը» գտնվում է Երևան Արշակունյաց պող., 

12 շենք, Երևան Արշակունյաց պող., 34/3 շենք («Երևան Մոլ» առևտրի կենտրոնի տարածքում), Երևան 

Հյուսիսային պող., 5 շենք հասցեում։ 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/Gnomonjewelry
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«Ավանի աղի կոմբինատ» ՓԲԸ 

 

«Ավանի աղի կոմբինատ» ՓԲԸ-ն աղ արտադրող միակ ձեռնարկությունն է տարածաշրջանում։ 

Կոմբինատն ունի երկու հիմնական արտադրություն՝ բարձրորակ յոդացված «Էքստրա» կերակրի աղի 

արտադրության հարստացուցիչ ֆաբրիկա եվ քարաղի արդյունահանման լեռնահանքային 

արտադրություն։ 2002 թ.-ից կոմբինատը հանդիսանում է Աղ Արտադրողների Եվրոպական 

Ասոցիացիայի (EuSalt) անդամ։ 

«Ավանի աղի կոմբինատ» ՓԲԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային 

եղանակով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ արտադրության 

գործընթացին, ՓԲԸ-ի կառուցվածքին, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, 

ինչպես նաև իրականացվող մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Ավանի աղի կոմբինատ» ՓԲԸ-ն գտնվում է  ք․Երևան, Աճառյան 2-րդ նրբ․4 հասցեում։ 

 

 

 

 

 

  

http://www.armsalt.am/default_arm.htm
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 «Իմեքս Գրուպ» ՍՊԸ  

 

«ԻՄԷՔՍ գրուպ» ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 1997 թվականին: Զբաղվում է շինանյութերի 

ներմուծմամբ, արտադրությամբ և վաճառքով:  Ներկայումս ընկերությունը ներկայանում է 25 «Իդեալ» 

խանութ-սրահներով Երևանում և հանրապետության տարբեր մարզերում: «ԻՄԷՔՍ գրուպ» ՍՊԸ-ն 

համակարգում է նաև «Մառանիկ» ՍՊԸ-ի (հատիկեղենի ներմուծում և վաճառք), «Զեթ Ընթ Էյ» ՍՊԸ-ի 

(բրենդային հագուստների ներմուծում և վաճառք Burberry, Ermenegildo zegna, Emporio Armani, OVS, 

New Yorker և այլն) և «Լիտոկոլ ԱՄ ԿՈ» ՍՊԸ-ի (սոսինձների արտադրություն) աշխատանքները: 

«ԻՄԷՔՍ գրուպ» ՍՊԸ-ում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային եղանակով, 

փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ ընկերության աշխատանքային 

գործընթացին, կառուցվածքին, ծառայություններին, շինարարության ոլորտի գործունեությանը, 

խանութ-սրահների ցանցի կառավարմանը, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական 

հաշվառմանն ու մարքեթինգային քաղականությանը։  

«ԻՄԷՔՍ գրուպ» ՍՊԸ-ն գտնվում է Երևան, Թբիլիսյան խճուղի, 25 շենք հասցեում։ 

 

  

https://www.facebook.com/IMEXgroupLTD/?ref=page_internal
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«Փարիզյան սուրճ» ՍՊԸ 

 

«Փարիզյան սուրճ»  ՍՊԸ-ի արմատները սկիզբ են առնում հեռավոր 1952 թվականից։ 

Ընկերության աշխատանքը սկսվում է  Եթովպիայից, Կոլումբիայից, Կոստա-Ռիկայից, Հոնդուրասից, 

Կամերունից և մի շարք այլ երկրներից, որոնք հայտնի են իրենց Արաբիկա և Ռոբուստա տեսակներով՝ 

առաջին կարգի սուրճի ներմուծմամբ: 

Ընկերությունը խստագույնս հետևում է աշխատանքի յուրաքանչյուր փուլին, քանի որ 

տեխնոլոգիաների մանրակրկիտ պահպանումն է ապահովում սուրճի բույրը և համը : 

«Փարիզյան սուրճ» ընկերությունում փորձառությունը իրականացվում է ոչ մրցութային 

եղանակով, փորձառության ժամանակ հնարավորություն կտրվի ծանոթանալ սուրճի արտադրման 

գործընթացին, արտահանման և ներմուծման առանձնահատկություններին, ընկերության 

կառուցվածքին, ֆինանսերի կառավարմանը, հաշվապահական հաշվառմանն, ինչպես նաև 

իրականացվող մարքեթինգային քաղականությանը։  

«Փարիզյան սուրճ»-ը գտնվում է Երևան, Սարյան փող., 26/2 շենք արդյունաբերական 

թաղամաս հասցեում։ 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lecafedeparis.am/hy/home

