
 

  

 

 

 

 

 

 

No 958-Ա/2                  «16» հունիսի, 2021 թ. 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի N 1028-Ա/2 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասով՝ 

 Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 12-ի «Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական 

բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթի կարգը 

և մրցութային հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 1028-Ա/2 հրամանում 

կատարել հետևյալ լրացումները. 

1) հրամանի N 1 հավելվածում Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, 

նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցության 

տրամադրման մրցույթի հայտի «Հիմնավորում» բաժինը լրացնել նոր՝ «Կազմակերպության 

հագեցվածության աստիճանը տվյալ բնագավառ(ներ)ի այլ սարքավորումներով» մասով, 

շարադրել հավելված N 1-ի խմբագրությամբ, 

2) հրամանի N 2 հավելվածում Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, 

նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցության 

տրամադրման մրցույթի հայտի գնահատման թերթիկը լրացնել նոր՝ «Հագեցվածության 

աստիճանը» չափանիշով, շարադրել հավելված N 2-ի խմբագրությամբ: 

ՎԱՀՐԱՄ ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ 

/պաշտոնակատար/ 
 

  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 

ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 



 

  
Հավելված N 1 

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 

«16» հունիսի, 2021 թ. 

N 958-Ա/2 հրամանի 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 1 

1. Սարքի/սարքավորման անհրաժեշտությունը կազմակերպության/կազմակերպությունների 

գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության համար 

 

2. Սարքի համատեղ օգտագործման մեխանիզմները 

 

3. Սարքի շահագործման համար անհրաժեշտ ծախսերը և դրանց ծախսածածկման 

հնարավորությունները 

 

4. Եկամտաբերության հնարավորությունները 

 

5. Շահագրգիռ և համաֆինանսավորող կազմակերպությունների մասնակցության հիմնավորումը և 

համաֆինանսավորման ծավալները 

 

6. Նմանատիպ սարք(եր)ի առկայությունը ՀՀ-ում 

 

7. Կազմակերպության հագեցվածության աստիճանը տվյալ բնագավառ(ներ)ի այլ 

սարքավորումներով 

 

8. Տարեկան օրացուցային պլան (3 տարիների համար) 

 

9. Սարքի հետ աշխատող կամ վերապատրաստված մասնագետների ունեցած ձեռքբերումները 

 

10. Ակնկալվող արդյունքների քանակական և որակական ցուցանիշները (հրապարակումներ, 

գիտաժողովներ, նորարարական կարողության կիրառություն (տեխնոլոգիական ներդրում, ցուցադրում, 

փորձնական նմուշ, նախատիպ և այլն), մտավոր սեփականության տնօրինում (արտոնագիր, 

հեղինակային իրավունք և այլն)) 

 

11. Ռիսկեր և հնարավորություններ (ի՞նչ հնարավորություններ կստեղծվեն և ի՞նչ ռիսկեր կան) 

 

12. Այլ նշումներ 

 

 

  

                                                   
1 Մինչև 8 էջ: 



 

Հավելված N 2 

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 

«16» հունիսի, 2021 թ. 

N 958-Ա/2 հրամանի 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ, ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ 

ՀԱՅՏԻ 

Հայտի ծածկագիր _____________________ 

Չափանիշի անվանում Չափանիշի նկարագրություն2 

Գնահատական 
1. Անհրաժեշտություն 

Գիտական սարքի/սարքավորման 

անհրաժեշտության հիմնավորում 

գերազանց 
սարքի/սարքավորման անհրաժեշտությունը լիարժեք 

հիմնավորված է, թերություններն աննշան են 

5.0  

4.5  

շատ լավ 
սարքի/սարքավորման անհրաժեշտությունը 

հիմնավորված է լավ, որոշակի վերապահումներով 

4.0  

3.5  

լավ 

սարքի/սարքավորման անհրաժեշտությունը ընդհանուր 

առմամբ հիմնավորված է, կան որոշակի 

անհամապատասխանություններ, որոնք շտկելի են 

3.0  

2.5  

2.0  

միջին 
սարքի/սարքավորման անհրաժեշտությունը 

ներկայացված է մակերեսորեն և խիստ անորոշ 

1.5  

1.0  

0.5  

վատ 

սարքի/սարքավորման անհրաժեշտության 

հիմնավորումը բացակայում է կամ այն չի կարող 

որոշվել տեղեկության բացակայության պատճառով 

0  

Մեկնաբանություն  

2. Հագեցվածության 

աստիճանը 

Կազմակերպության հագեցվածության աստիճանը 

տվյալ բնագավառ(ներ)ի այլ սարքերով և 

սարքավորումներով 

Գնահատական 

գերազանց 

հագեցվածությունը համեմատաբար լիարժեք է, կարող 

է դառնալ տվյալ բնագավառի կոլեկտիվ օգտագործման 

կենտրոն 

5.0  

4.5  

շատ լավ 

հագեցվածությունը համեմատաբար լավ է, որոշակի 

համալրումներով կարող է դառնալ տվյալ բնագավառի 

կոլեկտիվ օգտագործման կենտրոն 

4.0  

3.5  

լավ 
հագեցվածություն ընդհանուր առմամբ կա, կան 

որոշակի հեռանկարներ 

3.0  

2.5  

2.0  

միջին 
հագեցվածությունը թույլ է և խիստ անորոշ է 

հեռանկարը  

1.5  

1.0  

0.5  

վատ 

տվյալ բնագավառի այլ սարքեր և սարքավորումներ 

բացակայում են կամ այն չի կարող որոշվել 

տեղեկության բացակայության պատճառով 

0  

Մեկնաբանություն  

                                                   
2 Չ ափան ի շ ի  ն կ ար ագ ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ո ւ ղ ղ ո ր դ ի չ է ե թ ե փո ր ձ ագ ե տը մ ե կ ն աբ ան ո ւ թ յ ո ւ ն  ,    
բ աժ ն ո ւ մ չ ի ավ ե լ աց ր ե լ գ ն ահ ատակ ան ը հ ի մ ն ավ ո ր ո ղ հ ամ ապատաս խան ն շ ո ւ մ        



 

3. Համատեղ 

օգտագործման 

առաջարկություն 

Գիտական սարքի/սարքավորման համատեղ 

օգտագործման առաջարկություն 
 

գերազանց 

առաջարկվում է 4 և ավելի շահագրգիռ 

կազմակերպությունների հետ համատեղ օգտագործման 

համար 

3.0  

շատ լավ 
առաջարկվում է 3 շահագրգիռ կազմակերպությունների 

հետ համատեղ օգտագործման համար 
2.0  

լավ 
առաջարկվում է 2 շահագրգիռ կազմակերպությունների 

հետ համատեղ օգտագործման համար 
1.0  

միջին 
առաջարկվում է 1 շահագրգիռ կազմակերպության հետ 

համատեղ օգտագործման համար 
0  

Մեկնաբանություն  

4. Մասնագիտացում 
Սարքի հետ աշխատող կամ վերապատրաստված 

մասնագետների ունեցած ձեռքբերումները 
 

գերազանց 
մասնագետները լիովին բավարարում են սարքի հետ 

աշխատելու պահանջներին 

5.0  

4.5  

լավ 

մասնագետները մասամբ են բավարարում սարքի հետ 

աշխատելու պահանջներին, սակայն կա 

վերապատրաստման պոտենցիալ 

3.0  

2.5  

2.0  

միջին 

բավարար ներկայացված չէ՝ դրա վերաբերյալ 

ամբողջական կարծիք կազմելու համար, ներկայացված 

է մակերեսորեն և անորոշ 

1.5  

1.0  

0.5  

վատ տեղեկությունը բացակայում է 0  

Մեկնաբանություն  

5. Համաֆինանսավորող 

կողմ(եր)ի առկայություն 
Համաֆինանսավորման մասնաբաժինը  

գերազանց ընդհանուրի 30%-ից ավելի է 3.0  

լավ ընդհանուրի 15% - 30%-ն է 2.0  

միջին ընդհանուրի 15%-ից պակաս է 1.0  

վատ համաֆինանսավորում չկա 0  

Մեկնաբանություն  

6. Շահագրգիռ 

կազմակերպության 

համաֆինանսավորում 

Շահագրգիռ կազմակերպության / 

կազմակերպությունների համաֆինանսավորման 

մասնաբաժինը 

 

գերազանց ընդհանուրի 15%-ից ավելի է 3.0  

լավ ընդհանուրի 5% - 15%-ն է 2.0  

միջին ընդհանուրի 5%-ից պակաս է 1.0  

վատ համաֆինանսավորում չկա 0  

Մեկնաբանություն  

7. Համատեղ օգտագործում 

Սարքի համատեղ օգտագործման մեխանիզմները, 

շահագրգիռ կազմակերպությունների 

մասնակցության աստիճանը 

 

գերազանց 
առաջադրված պահանջները լիովին նկարագրված են, 

թերություններն աննշան են 

5.0  

4.5  

լավ 
ընդհանուր առմամբ նկարագրված է, թեև կան 

անհամապատասխանություններ, որոնք շտկելի են 

3.0  

2.5  

2.0  

միջին 

բավարար  ներկայացված չէ՝ դրա վերաբերյալ 

ամբողջական կարծիք կազմելու համար, ներկայացված 

է մակերեսորեն և անորոշ 

1.5  

1.0  

0.5  

վատ հիմնավորումը բացակայում է 0  

Մեկնաբանություն  



 

8. Ակնկալվող արդյունքներ 

Տարեկան օրացուցային պլան, ակնկալվող 

արդյունքների քանակական և որակական 

ցուցանիշները 

 

գերազանց լիովին իրատեսական է, թերություններն աննշան են 
5.0  

4.5  

լավ 
ընդհանուր առմամբ իրատեսական է, թեև կան 

անհամապատասխանություններ, որոնք շտկելի են 

3.0  

2.5  

2.0  

միջին 

բավարար ներկայացված չէ՝ դրա վերաբերյալ 

ամբողջական կարծիք կազմելու համար, ներկայացված 

է մակերեսորեն և անորոշ 

1.5  

1.0  

0.5  

վատ տեղեկությունը բացակայում է կամ ակնհայտ սխալ է 0  

Մեկնաբանություն  

9. Ծախսեր 
Սարքի շահագործման համար հնարավոր ծախսերը 

և դրանց ծախսածածկման հնարավորությունները 
 

գերազանց 
լիովին ներկայացված են շահագործման հնարավոր 

ծախսերը և ծախսածածկումները 
3.0  

լավ 
ընդհանուր առմամբ ներկայացված են շահագործման 

հնարավոր ծախսերը և ծախսածածկումները 
2.0  

միջին 

բավարար ներկայացված չէ՝ դրա վերաբերյալ 

ամբողջական կարծիք կազմելու համար, ներկայացված 

է մակերեսորեն և անորոշ 

1.0  

վատ հիմնավորումը բացակայում է կամ ակնհայտ սխալ է 0  

Մեկնաբանություն  

10. Եկամուտներ Հնարավոր եկամուտները  

գերազանց սարքն ունի եկամտաբերության մեծ հեռանկար 3.0  

լավ սարքն ունի եկամտաբերության թույլ հեռանկար 2.0  

միջին 

բավարար ներկայացված չէ՝ դրա վերաբերյալ 

ամբողջական կարծիք կազմելու համար, ներկայացված 

է մակերեսորեն և անորոշ 

1.0  

վատ սարքը եկամտաբերության հեռանկար չունի 0  

Մեկնաբանություն  

Ընդհանուր գնահատական (1-10) չափանիշների գնահատականների գումարը)  

Գնահատող՝ ___________________ ___________________ 

(անուն, ազգանուն) (ստորագրություն) 

«____» ________________ 20.. թ. 


