
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 

 Ն Ա Խ Ա Գ Ա Հ 

 
ք. Երևան                                                                  «22» փետրվարի 2012թ. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  №10-Ա/Ք 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 16-Ի N42-Ա/Ք ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ և 5-րդ մասերով և հիմք ընդունելով Հայաստանի 

Հանրապետության  կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Գիտական 

կենտրոնների ձևավորման սկզբունքները, չափանիշները և կարգը հաստատելու 

մասին» N 1555-Ն որոշման հավելվածի N 2-ի 3-րդ կետը՝ 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության 

գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի նոյեմբերի 16-ի 

«Գիտական կենտրոնի ստեղծման հայտի ձևը հաստատելու մասին» N42-Ա/Ք 

հրամանում կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումները. 

1) հրամանի վերնագրում «ստեղծման» բառը փոխարինել   «ձևավորման» 

բառով. 

2) 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «1. Հաստատել գիտական 

կենտրոնի ձևավորման հայտի ձևը` համաձայն Հավելվածի.». 

3) 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «2. Սույն հրամանի 

կատարման հսկողությունը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և 

գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմի 

ղեկավար Վ.Գսպոյանին:»:  

 

        Ս.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 



Հավելված  

ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ նախագահի  

«22» փետրվարի 2012թ. 

N 10-Ա/Ք հրամանի 

ՀԱՅՏ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

1. Կենտրոնի անվանումը ________________________________________________________ 

2. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բնագավառը կամ բնագավառները 

_____________________________________________________________________________ 

3. Գիտական ծրագրի ղեկավարի 

- ազգանունը, անունը, հայրանունը _____________________________________________ 
(հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն) 

- գիտական աստիճանը _________________________________________ 

- հեռախոսը ____________________________________________________ 

- ֆաքսը _______________________________________________________ 

- էլեկտրոնային հասցեն _________________________________________ 

4. Կենտրոնի կազմակերպաիրավական ձևը (ՊՈԱԿ, ՓԲԸ, հիմնադրամ և այլն) 

_____________________________________________________________________________ 

5. Ներկայացնող գերատեսչությունը (առկայության դեպքում) ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Պահանջվող հաստիքների քանակը ____________________________________________ 

7. Պահանջվող ֆինանսավորման տարեկան ծավալը ___________________ հազար դրամ 

8. Գիտական ծրագրի ղեկավարի ստորագրությունը _____________________ 

9. Ներկայացնող գերատեսչության (առկայության դեպքում) ղեկավարի  

- ազգանունը, անունը, հայրանունը             ______________________________________ 

- ստորագրությունը                                     ______________________________________ 

 

 

«____» ________________ 20  թ.      



1. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ «ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՄԲ 

ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 



2. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 

                                                
Հիմնավորել գիտական կենտրոնի ձևավորման անհրաժեշտությունը կամ մեկ գիտական կենտրոնում 

գիտական կազմակերպությունների միավորման նպատակահարմարությունն ու միավորման ձևը, եթե 

գիտական կենտրոնը ձևավորվում է մի քանի գիտական կազմակերպությունների միավորմամբ: 

Ներկայացնել կենտրոնի գիտական կամ գիտատեխնիկական գործունեության համառոտ 

բովանդակությունը, ակնկալվող արդյունքները, դրանց արդիականությունը: Հիմնավորել կենտրոնի կողմից 

իրականացվելիք գիտահետազոտական ուղղության (ուղղությունների) և գիտական խնդիրների գիտական և 

(կամ) գիտատեխնիկական կարևորությունն ու դրանց իրագործման համար անհրաժեշտ կատարողների 

կազմը: Նկարագրել կենտրոնի հնարավոր ազդեցությունը գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության տվյալ բնագավառի և (կամ) դրան հարակից բանգավառների վրա, կենտրոնի ձևավորման 

համար առկա և անհրաժեշտ նյութական ռեսուրսները, կատարողների տվյալ ուղղությամբ ձեռքբերումները 

և ակնկալվող արդյունքները: Հնարավորության դեպքում ակնկալվող արդյունքները ներկայացնել չափելի 

մեծություններով (մինչև 15000 բառ):  



3. ԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 

1. Ազգանունը, անունը, հայրանունը_________________________________________ 
(հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն) 

2. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին ____________________________________________ 

3. Կրթությունը (բուհ, մասնագիտություն) ____________________________________ 

4. Վերջին թեզի ծածկագիրը, պաշտպանության տարեթիվը և վայրը 

________________________________________________________________________ 

5. Հրատարակված 

- գիտական հոդվածներ (թիվը) _____________________________________________ 

- մենագրություններ (թիվը) _________________________________________________ 

6. Արտոնագրեր (թիվը) _____________________________________________________ 

7. Վերջին 5 տարիների ընթացքում հրատարակած գիտական հոդվածները (նշել 

վերնագիրը, ամսագիրը, տարին, հատորը, էջերը) 

1) _______________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________ 
(անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ տողեր) 

 

 

 «____» __________________ 20  թ.  ________________________________  
 (գիտական ծրագրի ղեկավարի ստորագրությունը) 

 



4. ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐՋԻՆ ՀԻՆԳ 

ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

                                                
Ներկայացնել գիտական կենտրոնում ընդգրկվելիք աշխատակիցների  կենտրոնի գիտական կամ 

գիտատեխնիկական հետազոտության ուղղությամբ (ուղղություններով) աշխատակիցների վերջին հինգ 

տարիների ընթացքում հրատարակված աշխատությունների ցանկը (գիտական հրապարակումներ, 

արտոնագրեր, գիտաժողովների զեկույցներ, ներդրումներ և այլն): 

Հրապարակումների ցանկը ներկայացնել` նշելով հեղինակը, վերնագիրը, ամսագիրը կամ 

հրատարակչությունը, տարին, հատորը, համարը, էջերը: Արտոնագրի դեպքում նշել հեղինակը, երկիրը, 

դասիչը, անվանումը, սեփականատերը, ժամկետը: Այլ տեսակի հրապարակումները ներկայացնել 

ամսագրերում ընդունված պահանջներին համապատասխան: Աշխատությունների ցանկը հասատվում է 

կազմակերպություն (կազմակերպությունների) գիտական քարտուղարի (քարտուղարների) կողմից: 



5. ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ 

հ/հ Պաշտոն Աշխատավարձ և 

սոցիալական 

ապահովության 

վճարներ 

(հազար դրամ) 

Հաստիքների 

քանակ 

Ընդհանուր 

աշխատավարձ 

(հազար դրամ) 

1.     

2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գիտական ծրագրի ղեկավար՝                  _______________    ____________ 
          (ստորագրություն)               (Ա.Ա.Հ.) 

Ներկայացնող գերատեսչության  

(առկայության դեպքում) ղեկավար`         __________________  ____________ 

                                                                       (ստորագրություն)               (Ա.Ա.Հ.) 

 

«____» ________________ 20  թ.      

                                                
Ներկայացնել գիտական կենտրոնի գիտական կամ գիտատեխնիկական հետազոտության 

իրականացման համար անհրաժեշտ կատարողների հաստիքացուցակը (գիտական աշխատողներ և 

վարչասպասարկող անձնակազմ): 



6. ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆ ՈՒ 

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

6ա. Գիտական կենտրոնի ֆինանսական նախահաշիվ 

NN 

ը/կ 

Հոդվածի անվանումը  Ֆինանսավորման 

ծավալը 

հազար դրամ) 

1. Աշխատավարձ և սոցիալական ապահովության 

վճարներ 

 

2. Տնտեսական ծախսեր, այդ թվում` 

ա) էներգետիկ ծառայություններ, 

բ) կոմունալ ծառայություններ, 

գ) կապի ծառայություններ 

 

3. Այլ ծախսեր, այդ թվում` 

ա) գույք և սարքավորումներ, 

բ) նյութեր և միջոցներ, 

… 

 

4. Ընդամենը  

 

 

 

 

 

 

Գիտական ծրագրի ղեկավար՝               _______________       ________________ 
                                                                   (ստորագրություն)      (Ա.Ա.Հ.) 

Ներկայացնող գերատեսչության  

(առկայության դեպքում) ղեկավար`  

                                                            __________________ _______________ 

                   (ստորագրություն)         (Ա.Ա.Հ.) 

 

«____» ________________ 20  թ.      

 



6բ.ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ1 

                                                
1 Հիմնավորել ֆինանսական նախահաշվի բոլոր կետերը (մինչև 3000 բառ): Նախահաշվի 

մեկնաբանությունը ստորագրվում է գիտական ծրագրի ղեկավարի կողմից: 



7. ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԴՐԱ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ 

(ՏԱՐԵԿԱՆ) ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 



8. ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ 

______________________________________________________________________ զարգացման ծրագրի 

(ծրագրի անվանում) 

Իրականացվելիք միջոցառման NN 

ը/կ անվանումը  համառոտ բովանդակությունը ակնկալվող 

արդյունքները 

գնահատման 

չափանիշները 

կատարման 

ժամկետները 

1.         

2.         

3.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գիտական ծրագրի ղեկավար՝               _______________       ________________ 
                                                                   (ստորագրություն)                (Ա.Ա.Հ.) 

 

 


