
ՀՀ գիտության կոմիտեի  (այսուհետև՝ Կոմիտե) 2019 թվականին կատարած 

աշխատանքների ամփոփ հաշվետվության սեղմագիր 

 Մշակվել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել «Հայաստանի 

Հանրապետությունում գիտության և տեխնիկայի զարգացման 2020-2024թթ. գերակայությունները 

սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, «Գիտության ոլորտ երիտասարդ 

կադրերի ներգրավման ծրագիրը և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը 

հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:  

 Կազմակերպվել է գիտական ծրագրերի ֆինանասավորման 2 մրցույթ՝ ՀՀ պետական բյուջեի 

հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում և (կամ) 

թեմաներում ընդգրկված բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողներին հավելավճարի 

տրամադրման մրցույթ (փաստաթղթային տարբերակով ներկայացվել է 220 հայտ) և բարձր 

արդյունավետությամբ աշխատող երիտասարդ գիտաշխատողներին (մինչև 35 տարեկան) հավելավճարի 

տրամադրման մրցույթ (փաստաթղթային տարբերակով ներկայացվել է 69 հայտ):  

 Ամփոփվել են գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման շրջանակներում կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական թեմաների 

հայտերի ընտրության մրցույթին ներկայացված հայտերի գիտական փորձաքննության արդյունքները և 

պատրաստվել են շահառու գիտական թեմաների ղեկավարների հետ կնքվող պայմանագրերը: 2019թ. 

մարտից սկսվել է մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված կիրառական նախագծերի 

ֆինանսավորումը:  

 2019 թ. մայիսին ՄԱԿ Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի հետ համատեղ կազմակերպվել 

է կլոր սեղան-քննարկում՝ Հայաստանում գիտական, գիտատեխնիկական և ինովացիոն գործունեության, 

ինչպես նաև ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից մշակվող տարածաշրջանային 

ինովացիոն քաղաքականության ընդհանուր նկարագրի մասին զեկույցի վերաբերյալ:  

 Մշակվել և հաստատվել են «Գիտական կամ գիտատեխնիկական պետական 

կազմակերպությունների գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության արդյունավետության 

գնահատման, տարակարգման և բազային ֆինանսավորման հիմնական սկզբունքները և չափանիշները»: 

 Ստեղծվել և ներդրման փուլում է գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ընթացքում 

ստացված գիտական արդյունքների ներկայացման միասնական համակարգը: Նշված համակարգում 

տվյալների առցանց լրացման ժամկետ է սահմանվել ս. թ. հուլիսի 22-ը: 

 ՀՀ գիտական կազմակերպությունների անձնագրավորումը առցանց իրականացնելու նպատակով 

լրամշակվել է «ՀՀ գիտական կազմակերպության անձնագրի» ձևաթուղթը:  

 Կազմակերպվել է 69 կազմակերպություններում 2018 թ. իրականացված 170 գիտական 

ծրագրերի տարեկան հաշվետվությունների ընդունումը, համապատասխան շտեմարանում արդյունքների 

մուտքագրումը, հաշվետվությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների կազմումը, 

վերջիններիս առաքումը:   
 Կազմակերպվել են ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունից և 42 կազմակերպություններից 

ներկայացված,           2019թ. իրականացվելիք 168 գիտական ծրագրերի գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման պայմանագրերի՝ առաջարկվող ձևին 

համապատասխանության, ամբողջականության ստուգման և վավերացման ներկայացնելու  և  առաքելու 

աշխատանքները:  



 Մշակվել է Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի 

արդիականացման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթի կարգը, Գիտական 

սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մրցույթի 

կարգը,  Գիտական գործուղման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթի կարգը, 

Գիտական միջոցառման կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթի 

կարգը և Երիտասարդ գիտնականների դպրոցի կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության 

տրամադրման մրցույթի կարգը, Գիտական հրատարակումների համար ֆինանսական աջակցություն 

տրամադրելու մրցույթի և գիտության մասսայականացման համար ֆինանսական աջակցություն 

տրամադրելու կարգը:  

 Ավելացված արժեքի հարկի գծով լրացուցիչ հատկացումները փաստելու նպատակով 

կազմակերպվել է պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում իրականացվող 234 

թեմաների ղեկավարների հետ պայմանագրի գինը փոփոխելու վերաբերյալ համաձայնագրերի կնքումը, 

առաքումը, սահմանված կարգով կազմակերպվել է 28 կազմակերպություններում իրականացվող 83 

թեմաներում կատարողների փոփոխության և 13 կազմակերպություններում իրականացվող 23 

թեմաներում նախահաշվի վերաբաշխման գործընթացը: 

 ՀՀ ԳԿ կողմից անցկացվող մրցույթներին ներկայացված հայտերի գիտական 

փորձաքննության կազմակերպման շրջանակներում կազմակերպվել է՝  «Երիտասարդ գիտաշխատողների 

հետազոտություների աջակցության ծրագիր - 2019» մրցույթ  79 հայտ, «Հասարակական գիտություններ» 

բնագավառի «Տնտեսագիտություն և գործարարություն» մասնագիտության թեմատիկ-ոլորտային 

գիտական թեմաների հայտերի ընտրության» մրցույթ 18  հայտ, Կոմիտեի և Իտալիայի 

Հանրապետության ազգային հետազոտական խորհրդի կողմից անցկացվող գիտական 

հետազոտությունների հայ-իտալական համատեղ ծրագրերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՆ ԳԿ – ԻՀ ԱՀԽ - 

2019» միջազգային մրցույթ 18 հայտ, Կոմիտեի և հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական 

հանրապետական հիմնադրամի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների համատեղ 

ծրագրերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՆ ԳԿ - ՀՀԲՀՀ - 2018» միջազգային մրցույթ 42 հայտ, Բարձր 

արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողներին հավելավճարի տրամադրման մրցույթ 233 հայտ,  

Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողներին (մինչև 35 տարեկան) հավելավճարի 

տրամադրման մրցույթին ներկայացված հայտերի փորձաքննություն 75 հայտ:  

 Կազմակերպվել են «ՀՀ գիտության կոմիտեի և ՉԺՀ արտակարգ իրավիճակների կառավարման 

նախարարության Չինաստանի երկրաշարժերի վարչության միջև երկրաշարժերի հետազոտությունների 

ոլորտում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագրի նախագծի լրամշակման և 

ստորագրման նախապատրաստման աշխատանքները, «ԱՊՀ մասնակից պետությունների՝ հիմնարար 

հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին» 

համաձայնագրի ներպետական համաձայնեցման աշխատանքները: 

 Կազմակերպվել են ԵՄ Հորիզոն-2020 ծրագրին ՀՀ անդամակցության և WEB OF SCIENCE 

տվյալների շտեմարանին բաժանորդագրության համար ֆինանսական պարտավորությունների 

կատարման նպատակով համապատասխան զեկուցագրերի մշակման աշխատանքները:  

 Մշակվել և հաստատման է ներկայացվել Եվրոպական հետազոտական տարածքում ՀՀ 

հետազոտությունների և մշակումների բնագավառի ինտեգրման ճանապարհային քարտեզը: 

 


