
 
 

Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանի «Գիտության 
պետական կոմիտեի մեկամյա գործունեությունը եւ 2009թ. ծրագրերը» թեմայով         
մամուլի ասուլիսի մեկնաբանությունները զանգվածային լրատվության միջոցներով 
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«Գիտությունը պետք է երիտասարդացնել»

Կարծում է գիտության պետական երիտասարդ կոմիտեի նախագահը 
 

Հայաստանում գիտությունը՝ որպես երկրի անվտանգության ապահովման, 
տնտեսության զարգացման, կրթության, մշակույթի եւ հասարակության առաջընթացի 
կարեւորագույն գործոն, մշտապես գտնվել է պետության ուշադրության ներքո։ Գիտության 
ոլորտում ՀՀ կառավարության քաղաքականության մշակման եւ իրականացման համար դեռ 
2007 թ. ստեղծված գիտության պետական կոմիտեն իր կարճատեւ գործունեության 
ընթացքում արձանագրել է բավականին լուրջ առաջընթաց։ Կոմիտեի նախագահ Սամվել 
Հարությունյանը երեկ ասուլիսում նշեց, որ առաջնայինը ոլորտում անհապաղ 
բարեփոխումների իրականացումն էր, որոնց միջոցով հնարավոր կլիներ նախանշել 
գիտության հետագա զարգացումը եւ նրա կապը տնտեսության հետ։ 2008 թ. ընթացքում 
մշակվել է «ՀՀ գիտական կազմակերպությունների անձնագրերի» ձեւը եւ իրականացվել 
գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող շուրջ 100 
կազմակերպությունների անձնագրավորում։ Ստեղծվել է կազմակերպությունների 
տվյալների էլեկտրոնային շտեմարան։ Մշակվել է նաեւ «Հայ գիտնականների ներուժի 
համախմբման» ծրագիրը, որը նախատեսում է ՀՀ գիտության ոլորտի բարեփոխումների 
իրականացմանը մասնակից դարձնել արտասահմանի հայ գիտնականներին։  
Քայլեր են կատարվում հատկապես գիտության երիտասարդացման ուղղությամբ։ 
«Գիտությունը պետք է երիտասարդացնել, այն պետք է ծնի թարմ եւ խիզախ գաղափարներ։ 
Նախորդ տարվանից սկսած ֆինանսավորված գիտական թեմաների մասնակիցների 25 
տոկոսը երիտասարդ մասնագետներ են՝ մագիստրոսներ եւ ասպիրանտներ։ 
Գիտաժողովների կամ գիտական գործուղումների հայտերի քննարկման ժամանակ 
առաջնայնությունը տրվել է երիտասարդ մասնագետներին։ Բացի այդ, նախորդ տարի 
կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ կազմակերպվել է 2 երիտասարդական դպրոց՝ 
մեխանիկոսների եւ մաթեմատիկոսների համար, իսկ 2009 թ. կազմակերպվելու է գիտական 
թեմաների հայտերի մրցույթ՝ նախատեսված մինչեւ 35 տարեկան երիտասարդ 
գիտնականների համար»,–ասաց կոմիտեի նախագահը։ 
Նախորդ տարվա ընթացքում աշխատանքներ են կատարվել նաեւ գիտության ոլորտի 
իրավական դաշտի կատարելագործման ուղղությամբ. կոմիտեն մշակել եւ ՀՀ 
կառավարությանն է ներկայացրել մի շարք իրավական ակտերի նախագծեր։  
2009 թ. նախատեսվում է մշակել եւ ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնել նաեւ մի 
շարք հիմնարար փաստաթղթեր, այդ թվում՝ ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման 
ռազմավարության նախագիծը։  

Ա. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ                                                           05-02-2006 
 
 
 
 



«Առավոտ» օրաթերթ,  05.02.2009թ. 
«Գիտությունը՝ «Ափի» մեջ» հոդվածը  

ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը 
ամփոփում է նախորդ տարվա արդյունքները  

            «Գիտության նախարարություն ստեղծելը երկրի ղեկավարների որոշման խնդիրն է,- 
երեկ տեղի ունեցած ասուլիսին հայտարարեց ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի 
նախագահ Սամվել Հարությունյանը եւ հավելեց: - Իմ համոզմամբ՝ միգուցե իմաստ ուներ 
ստեղծել առանձին նախարարություն՝ «Գիտության եւ առաջատար տեխնոլոգիաների 
նախարարություն» անվանմամբ: Բայց մեր ունեցած ներկայիս գործառույթները դրա համար 
բավարար չեն: Նախարարություն ստեղծվելու դեպքում պիտի դրանց ավելացվեն 
ինովացիոն գործունեությունը, գիտության առեւտրայնացման խնդիրները, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաները»:  
           Ս. Հարությունյանն ամփոփեց շուրջ 1,5 տարի գործող կոմիտեի անցած ուղին եւ 
ապագա անելիքները: Ըստ պարոն Հարությունյանի ներկայացրած հաշվետվության՝ արդեն 
ավարտվել է կոմիտեի աշխատակազմի ձեւավորումը, միայն 2 թափուր տեղի մրցույթ 
կհայտարարեն մինչեւ ապրիլ, 1-2 ամսից կոմիտեն կտեղափոխվի Օրբելի եղբայրների 22 
հասցեում գտնվող Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի շենք:  
           2008-ին իրականացված ծրագրերից է գիտական աստիճաններ ունեցող անձանց 
շտեմարանների ստեղծումը, գիտական հիմնարկների՝ ըստ դրանց հետաքրքրությունների 
հնարավոր միավորումը, փորձագիտական անկախ համակարգի ստեղծումը, կադրերի 
պատրաստման պետական պատվերի ձեւավորման մեթոդաբանության մշակումը, որոշ 
առումով կատարելագործվել է իրավական դաշտը եւ այլն: Բարեփոխումներից թերեւս 
«ամենացավոտը» գիտական կազմակերպությունների անձնագրավորման գործընթացն էր, 
որին «Առավոտը» ժամանակին անդրադարձել է: Խոսելով միջազգային 
համագործակցությունից՝ կոմիտեի նախագահը նշեց. «2008-ին Հայաստանում $7 միլիոնի 
միջազգային ծրագրեր են իրականացվել»: Անդրադառնալով գիտական աշխատանքների՝ 
միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում տպագրված լինելու խնդրին՝ Ս. Հարությունյանը 
նկատեց. «Ցավոք, խորհրդային ժամանակաշրջանի համեմատ միջազգային ամսագրերում 
հրապարակումների թիվը նվազել է, այն այժմ կազմում է տպագրված աշխատանքների 12%-
ը»: Գիտության ասպարեզում առկա ֆինանսական «կնճիռների» մասին խոսելիս կոմիտեի 
ղեկավարն առանձնացրեց հավելավճարների հարցը. «Հայտնի է, որ գիտական աստիճան 
ունեցող անձինք, աշխատավարձից բացի, նաեւ հավելավճարներ են ստանում: Այստեղ 
կրկնություններ են նկատվում. պատահում է, որ նույն անձնավորությունը միանգամից մի 
քանի կազմակերպություններում է ներկայացված»: Մյուս խնդիրը վերաբերում էր 
գիտության ոլորտում աշխատող անձանց աշխատավարձերին: Ս. Հարությունյանը 
բարձրացրեց մի հարց, որը բնորոշ է հիմնարկների մեծամասնությանը. «Ցավոք, շատ 
գիտական հիմնարկներում աշխատավարձի սանդղակը չի պահպանվում. արդյունքում՝ 
գիտության դոկտորն ավելի ցածր աշխատավարձ է ստանում, քան ավագ լաբորանտը: Այդ 
երեւույթը վերացնելու առումով աշխատանքներ են տարվել»: Նա նշեց, որ վաղուց 
ժամանակն է անցնել ծրագրային ֆինանսավորման ձեւին, երբ գումար է հատկացվում ոչ թե 
անձին, այլ՝ ծրագրին: Լրագրողները հարցրին՝ մտավախություն չկա՞, որ գիտական 
ղեկավարները որոշ մարդկանց կկրճատեն՝ իրենց ավելի գումար պահելու նպատակով: Ս. 
Հարությունյանը պատասխանեց. «Կա նման մտավախություն, բայց ծրագրային 
ֆինանսավորումն աշխարհում ընդունված ամենաճիշտ ձեւն է: Անձին առանց հիմնավորման 
կոնկրետ աշխատավարձ տալը ոչ թե մեր, այլ սոցապնախարարության խնդիրն է»: Հարցին, 
թե գիտական աստիճան ունեցող անձանցից քանի՞սն են զբաղվում գիտական 
հետազոտական աշխատանքով, Ս. Հարությունյանն այսպես պատասխանեց. 



«Հայաստանում կա ավելի քան 9000 գիտության դոկտոր եւ 4500 գիտության թեկնածու, բայց 
գիտական ծրագրերում ընդգրկված են շուրջ 600 դոկտոր եւ 2700 թեկնածու»:  

2009-ի ծրագրերից են գիտական կազմակերպությունների ռեյտինգավորման 
մեթոդաբանության, գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարության մշակումը, 
«Գիտության եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը «բարեփոխելը»: 
                                           
  «Առավոտ»  օրաթերթ                                                                                
   Տաթեւ Հարությունյան                                                                                                2009-02-05 
 
                                                
 

                                                                   «Panorama.am»   ինտերնետային  
                                               լրատվամիջոց 16:30 04/02/2009 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՄԻ ՇԱՐՔ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԵԼ ԵՆ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ 

Միջազգային գիտական և գիտատեխնիկական համագործակցություն 
ոլորտում անցյալ տարի մշակվել են գիտատեխնիկական համագործակցության մի 
շարք համաձայնագրեր: Այս մասին լրագրողներին տեղեկացրեց Գիտության 
պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը:  
Նա նշեց, որ գիտատեխնիկական համագործակցության համաձայնագրեր են մշակվել 
Բելառուսի Հանրապետության գիտության և տեխնոլոգիաների պետական կոմիտեի, 
Ռումինիայի գիտական հետազոտությունների ազգային մարմնի, Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգների կառավարության, Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության 
կառավարության, Մեքսիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև:  
Նրա խոսքերով, ներկայացվել են առաջարկություններ միջազգային ոլորտում 
համագործակցության մի շարք գործնական ծրագրերի, պայմանագրերի և 
համաձայնագրերի վերաբերյալ:  
Ս. Հարությունյանի խոսքերով, գիտության ոլորտում միջազգային 
համագործակցության ընդլայնման ու զարգացման նպատակով կոմիտեի կողմից 
մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 
նախարարության գիտության պետական կոմիտեի և Հիմնարար 
հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամի միջև համագործակցության 
մասին» համաձայնագիրը, իսկ 2008 թվականի մարտի 25-ին ստորագրվել է ԿԳՆ 
գիտության պետական կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան 
հիմնադրամի միջև մտադրությունների հուշագիրը: Մշակվել է նաև «ՀՀ ԿԳՆ և 
Ֆրանսիայի Հանրապետության Գիտական հետազոտությունների ազգային 
կենտրոնի միջև գիտական համագործակցության մասին» պայմանագիր, որը 
ստորագրվել է 2009 թ. հունվարի 20-ին:  

«Panorama.am»   ինտերնետային լրատվամիջոց
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²½·³ÛÇÝ é³¹Çá,  

§è³¹ÇáÉáõñ¦ 04.02.2009 16:10 
 

¶ÇïáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï»Ç Ù»Ï ï³ñÇÝ
 

ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý »õ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ, 
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí, 2007- ÇÝ ëï»ÕÍí»ó ¶ÇïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÏáÙÇï»Ý, áñÁ Ùß³ÏáõÙ »õ Çñ³Ï³ÝóÝáõÙ ¿ ·ÇïáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ£  
ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³Ñ ê³Ùí»É Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÝ ³Ûëûñ ³Ù÷á÷»É ¿ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»Ï ï³ñí³ 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ áõ Ëáë»É 2009-Ç ³Ý»ÉÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£  
¶ÇïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý Ýáñ Ó»õ³íáñíáÕ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ÙÇçáóáí Çñ Ù»Ï³ÙÛ³ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ýóñ»É ¿ ÙÇ ù³ÝÇ Ï³ñ»õáñ³·áõÛÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáíª ·ÇïáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ 
μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ, Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³Ï³Ý »õ 
·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ£ ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³Ñ ê³Ùí»É Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ 
÷áË³ÝóÙ³Ùμª 2008-ÇÝ Ó»õ³íáñí»É ¿ ¶ÇïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç Ï³Ûù¿çÁ, áñÁ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ñ»ï»õ»É Ï³éáõÛóÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, Íñ³·ñ»ñÇÝ áõ Ý»ñÏ³Û³Ý³É 
Ñ»ï³ùñùÇñ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí£óñ 
¶²² Ï³½ÙáõÙ ³Ûëûñ ·áñÍáõÙ »Ý 33 ÇÝëïÇïáõïÝ»ñ »õ Ï»ÝïñáÝÝ»ñ, Î¶ Ý³Ë³³ñáõÃÛ³Ý 
Ï³½ÙáõÙª 23 ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñ£ ´³Ý³ËáëÁ ó³íáí ÝßáõÙ ¿, áñ ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏ»Ý»ñÇ 
Ùáï 80 ïáÏáëÁ ·ïÝíáõÙ »Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ£ §ÎáÙÇï»Ý ÏûÅ³Ý¹³ÏÇ ³ÛÝ Íñ³ñ·»ñÇÝ, áñáÝù 
ÃáõÛÉ Ïï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ùμ ½μ³Õí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»É Ý³»õ Ù³½»ñáõÙ¦,- ³ëáõÙ ¿ 
ÏáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÁ£  
2008- ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ýóí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ 
ÙÇÝã»õ 7 ÙÇÉÇáÝ ¹áÉ³ñÇ£ ê³Ùí»É Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ Ëáëùáíª ·ñ³Ýï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ áÉáñïáõÙ 
Ð³Ûëï³ÝÁ μ³í³Ï³ÝÇÝ ³ÏïÇí ¿ »õ ¹³ »Ý íÏ³ÛáõÙ Ãí»ñÁ£ ¶ÇïáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ 
Íñ³·ñáõÙ ³é³çÝ³ÛÇÝÝ»ñÇó ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÝÏ³Ë ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙÁ, 
áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ³é³í»É Çñ³ï»ëáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»É Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
·Çï³Ï³Ý Íñ³·Çñ£  
§ä»ïù ¿ ýÇÝ³ë³íáñíÇ áã Ã» ³ÝÓÁ, ³ÛÉ ·Çï³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ£ ¶ÇïÝ³Ï³ÝÇ ³ßË³ï³í³ñÓÁ 
å»ïù ¿ Ï³Ëí³Í ÉÇÝÇ Ýñ³ ïí³Í ·Çï³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇó »õ áã Ã» ·áñÍÇ Ñ³Ù³Ñ³í³ë³ñ»óÙ³Ý 
ëÏ½μáõÝùÁ¦,-³ëáõÙ ¿ ÏáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÁ 
¶ÇïáõÃÛ³Ý §»ñÇï³ë³ñ¹³óÙ³ÝÝ¦ áõÕÕí³Í Íñ³·ñ»ñÁ »õë ûñ³Ï³ñ·³ÛÇÝ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ£ 
§ä»ïù ¿ ·ïÝ»É áõÕÇÝ»ñ, áñå»ë½Ç Ð³Ûëï³ÝáõÙ ³åñáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Á ·ÇïáõÃÛ³Ùμ ½μ³Õí»Éáõ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³¦,- ³ëáõÙ ¿ μ³Ý³ËáëÁ£ àÉáñïáõÙ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ, ÇÑ³ñÏ», ß³ï »Ý »õ 
2009-ÇÝ Í³Ýñ ³ßË³ï³Ýù ¿ ëå³ëíáõÙ£  
Üß»Ýù, áñ ³Ûë ï³ñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ ·ÇïáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ 
½³ñ·³óÙ³Ý 10- ³ÙÛ³ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ£  

 

²ÉÇë³ ¶»õáñ·Û³Ý 
²½·³ÛÇÝ é³¹Çá, §è³¹ÇáÉáõñ¦ 
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լրատվական գործակալություն   20:16/04/02/2009 

В Армении создается институт независимых научных экспертов - глава  
                                                 Госкомитета по науке 

ЕРЕВАН, 4 февраля. /Новости-Армения/. В Армении создается институт 
научных экспертов, которые будут проводить экспертизы научных программ, сообщил в 
среду на пресс-конференции председатель Госкомитета по науке Армении Самвел 
Арутюнян.  
По его словам, система независимых экспертов является шагом к переходу к 
финансированию науки, посредством грантов исходя из приоритетов экономики Армении. 
Арутюнян заявил, что первый этап создания этой системы уже завершен, составлен 
список из 1200 ученых, которые должны заменить действующие сейчас 12 
специализированных комиссий. Ученые будут привлекаться к проведению экспертиз 
научных программ, и получать за это  вознаграждения от государства.  
По словам главы Госкомитета по науке, в список будут также включены армянские 
ученые из диаспоры и иностранные ученые. «Договоренности об этом уже есть с 
Францией, Россией и Белоруссией, а  в скором будущем не исключено, что будут и с 
другими государствами», - подчеркнул он. 
Арутюнян также заявил, что в Армении Госкомитетом по науке, Национальной 
Академией наук Армении (НАН РА) и Министерством диаспоры совместно разработана 
программа «Консолидации потенциала армянских ученых». Программа призвана вовлечь 
в научные программы, осуществляемые в Армении армянских ученых из диаспоры. -0- 
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§²½³ïáõÃÛáõÝ¦ é³¹ÇáÏ³Û³Ý     
             04.02.2008 

 
5000-³Ï³Ý ¹áÉ³ñ 25 ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ 

 
¶ÇïáõÃÛ³Ý »õ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ, áñÁ ëï»ÕÍí»É ¿ Ð³Û û·ÝáõÃÛ³Ý 

ýáÝ¹Ç Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá, ³ñ¹»Ý 9 ï³ñÇ ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ·Çï³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ: 
Üå³ï³ÏÁª ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ñï³ÑáëùÁ Ï³ë»óÝ»ÉÝ ¿: ²Ûë ï³ñÇ ÁÝïñí³Í ËÙμ»ñÝ ³Ûëûñ ëï³ó³Ý 
¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñÁ: ¸ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ýáÝ¹Ý ³ñ¹»Ý ³Ûë ï³ñÇ ÏÑ³ïÇ 1ÙÉÝ ¹áÉ³ñÇ ë³ÑÙ³ÝÁ: 
¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý μÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñÁ, 
Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý Ã»Ù³Ûáí ³ßË³ïáÕ ËáõÙμ 2008-ÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ãÇ »Õ»É, 2009-ÇÝ ÙÇ³ÛÝ Ù»ÏÝ ¿: 
¶Çï³Ï³Ý ËÙμ»ñÁ 25-Ý »Ý, áñáÝóÇó ÙÇ³ÛÝ »ñ»ùáõÙ »Ý ÁÝ¹·ñÏí³Í »ñÇï³ë³ñ¹ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ: 
 
¶ÇïáõÃÛ³Ý »õ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ, áñÁ ëï»ÕÍí»É ¿ Ð³Û û·ÝáõÃÛ³Ý 
ýáÝ¹Ç Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá, ³ñ¹»Ý 9 ï³ñÇ ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ·Çï³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ: 
Üå³ï³ÏÁª ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ñï³ÑáëùÁ Ï³ë»óÝ»ÉÝ ¿: ²Ûë ï³ñÇ ÁÝïñí³Í ËÙμ»ñÝ ³Ûëûñ 
ëï³ó³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñÁ: ¸ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ýáÝ¹Ý ³ñ¹»Ý ³Ûë ï³ñÇ ÏÑ³ïÇ 1ÙÉÝ ¹áÉ³ñÇ 
ë³ÑÙ³ÝÁ: ¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý μÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý 
áÉáñïÝ»ñÁ, Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý Ã»Ù³Ûáí ³ßË³ïáÕ ËáõÙμ 2008-ÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ãÇ »Õ»É, 2009-ÇÝ 
ÙÇ³ÛÝ Ù»ÏÝ ¿: ¶Çï³Ï³Ý ËÙμ»ñÁ 25-Ý »Ý, áñáÝóÇó ÙÇ³ÛÝ »ñ»ùáõÙ »Ý ÁÝ¹·ñÏí³Í »ñÇï³ë³ñ¹ 
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ:  



 
¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÝ ³ëáõÙ »Ý, áñ ³Û¹ ·áõÙ³ñÁ ëÇÙíáÉÇÏ ¿, »õ áñ ¹ñ³Ýáí ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù»ÏÝ³ñÏÁ ï³É, Ï³Ù Ù³ë³Ùμ ß³ñáõÝ³Ï»É ëÏë³ÍÁ: §´³Ûó ù³ÝÇ áñ 
μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³å³` »Õ³ÍÝ ¿É μ³í³Ï³Ý ¿¦-ÝßáõÙ »Ý 
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ:  
 
²Ûë ï³ñí³ 125 Íñ³·ñ»ñÇó ÁÝïñí»É »Ý 25-Á, áñáÝóÇó ÙÇ³ÛÝ Ù»ÏÝ ¿ Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý Ã»Ù³Ûáí:  
 
ºñÇï³ë³ñ¹ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ï³ñÍáõÙ »Ý, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³Ûëûñ ëï»ÕÍí³Í ã»Ý ³ÛÝ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç »ñÇï³ë³ñ¹ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»É: 
¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ 26 ³ÙÛ³ ¶»õáñ·Ý ³ëáõÙ ¿, áñ Çñ»Ýó ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù»ñÁ 
ëÏë»ÉáõÝ »õ ÏÛ³ÝùÇ ÏáÝã»ÉáõÝ û·ÝáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³íáñ ¹ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÁ:  
 
¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ ²ñÙ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 30 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù: 
Ü³ Ï³ñÍáõÙ ¿, áñ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É ·Çï³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ßË³ï³í³ñÓÇÝ:  
 
¶ÇïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý ³é³çÇÏ³ÛáõÙ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ Ý»ñ¹Ý»É ³ÝÏ³Ë 
÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÝ ³í»ÉÇ ûμÛ»ÏïÇí ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý Ïï³ ·Çï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ: 
ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³Ñ ê³Ùí»É Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ Ï³ñÍáõÙ ¿, ³Ûë Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ùμ, 
Ã»Ù³ïÇÏ Íñ³·ñ»ñÁ Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó Çñ»Ýó ï»ÕÁ Ï½Çç»Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇÝ: ²ë»É ¿ 
Ã» å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·»ñ³Ï³ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÏÑ³Ûï³ñ³ñí»Ý 
·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¹ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÝ»ñ:  
 
Ü³ñÇÝ» Ô³É»ãÛ³Ý               §²½³ïáõÃÛáõÝ¦ é³¹ÇáÏ³Û³Ý     
                                                                                                            04.02.2008 

 

«ԱՌԿԱ» ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑ 
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МНТЦ ПРЕДОСТАВИЛ В ДЕКАБРЕ АРМЯНСКИМ УЧЕНЫМ ГРАНТЫ В РАЗМЕРЕ $1,2 МЛН. - ГЛАВА 
ГОСКОМИТЕТА ПО НАУКЕ 

ЕРЕВАН, 4 февраля. /АРКА/. Армянские ученые  получили в декабре 2008 года гранты на общую 
сумму в $1,2 млн.  от Международного научно-технического центра (МНТЦ), сообщил в среду на пресс-
конференции председатель Госкомитета по науке Армении Самвел Арутюнян.  
“По сумме средств, полученных от МНТЦ, ученые Армении уступили только своим российским коллегам”, - 
отметил он. 
Он сообщил, что из $1,6 млн. и 3,8 млн. евро, которые МНТЦ выделил на финансирование 19 новых 
программ в странах СНГ, из них Армения получила 760 тыс.евро и $300 тыс.  
Гранты получили институт молекулярной биологии ($300 тыс.), ЗАО “Научно-исследовательский институт 
биотехнологий”( 450 тыс. евро) и Ереванский государственный политехнический университет (310 тыс.евро). 
Арутюнян отметил, что армянские ученые очень высоко ценятся в мире, и ежегодно получают около 7 млн. 
долларов грантов на осуществление различных научных программ. По прогнозам Госкомитета по науке, эта 
сумма в 2009 году возрастет на 20 %. 
Международный научно-технический центр (ISTC) - это межправительственная организация, учрежденная в 
1992 году на основании соглашения между Европейским Союзом, Российской Федерацией, США и Японией. 
Позднее к нему присоединились Норвегия и Корея. ISTC со штаб-квартирой в Москве, предоставляет ученым-
оружейникам из государств СНГ (Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан и Кыргызстан) возможности для 
переориентирования их на научную деятельность в мирных целях. 
Армения присоединилась к МНТЦ в 1994 году. В Армении соглашение об учреждении международного 
научно-технического центра было ратифицировано парламентом РА в 1997 году, а в 1998 году было создано 
региональное отделение ISTC. -0- 
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«Власть добралась до науки» հոդվածը 
«Поиск» թերթում 

06.03.2009 
 

      Ученые Армении давно жаловались, что Министерство образования и науки 
занимается в основном образовательными вопросами и до науки у него “руки не доходят”. 
Для того чтобы исправить эту ситуацию, в октябре 2007 года указом президента был 
создан Госкомитет по науке. Однако это решение многие сочли половинчатым, так как 
комитет входит в структуру Минобрнауки РА и функционирует в обширном холле 
министерства, где были сооружены временные закутки из стекла и пластмассы. Тем не 
менее коллектив госкомитета уже успел сделать много полезного, о чем отчитался на 
пресс-конференции его председатель Самвел Арутюнян.  
    За прошедший год комитет успел провести инвентаризацию научных учреждений и 
“перепись” ученых. Была разработана форма “Паспорта научного учреждения РА” и 
осуществлена паспортизация около 100 организаций, занимающихся научной и научно-
технической деятельностью. Зафиксировано состояние их материально-технической базы, 
зарегистрированы темы исследований и международного сотрудничества. ГКН создал 
базу данных, в которую внесены сведения об ученых, работающих в научных 
учреждениях и вузах страны, а также за границей, уточнил число специалистов, имеющих 
ученую степень.  
    На основе полученных данных комитет провел анализ состояния этих учреждений, 
результаты которого были представлены правительству. Оказалось, что примерно 80% 
этих организаций расположены в столице, в связи с чем С.Арутюнян обещал расширить 
проведение научных исследований в регионах республики.  
    Кроме того, ГКН разработал критерии и принципы финансирования заявок научных 
мероприятий, а также программу “Объединения потенциала армянских ученых”. Она 
предусматривает участие зарубежных армянских ученых в реформировании научной 
сферы на родине. В частности, с их помощью будет осуществляться независимая 
экспертиза исследований. Вопрос об этом назрел, так как Армения - маленькая страна и 
местные специалисты сразу же догадываются, чью работу они оценивают, если даже в ней 
не указана фамилия автора. 
     В активе Госкомитета также программа омоложения науки. Часть предусмотренных в 
ней мер уже реализована в прошлом году. В частности, в 2008 году были 
профинансированы только те работы, в которых участвовали магистры или аспиранты, 
причем их доля в научных группах должна была составлять не менее 25%. При 
рассмотрении заявок на участие в конференциях предпочтение было отдано ученым, 
возраст которых не превышал 35 лет. При финансовой помощи госкомитета организованы 
две молодежные школы - для математиков и для механиков. А в этом году планируется 
проведение конкурса заявок научных тем, предназначенных для ученых не старше 35 лет.  
    И, наконец, глава ГКН сообщил, что комитету предоставлены два этажа в одном из 
институтов Национальной академии наук и после ремонта он переедет в новое здание. 
По поводу отпочкования от Минобрнауки С.Арутюнян ничего конкретного не сказал, 
лишь выразил надежду, что это когда-нибудь произойдет. 
 

Григор ЭМИН-ТЕРЬЯН 
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