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‹‹ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ›› ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 

ՈՐՈՇՈՒՄ  N 56/3 

29-ը դեկտբերի 2021 թվականի 

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի 2020թ․ դեկտեմբերի 25-ի նիստի թիվ 48/5 որոշմամբ 

հաստատված «Երևանի Պետական Համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղում գիտական դրամաշնորհների տրամադրման կարգում 

փոփոխություններ կատարելու մասին: 

 

 Ղեկավարվելով «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և «Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի կանոնակարգի 

4-րդ  կետի 4-րդ ենթակետով՝ «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է.  

1. Հաստատել ԵՊՀ ԻՄ 2020թ․ դեկտեմբերի 25-ի նիստի թիվ 48/5 որոշմամբ 

հաստատված «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղում գիտական դրամաշնորհների տրամադրման կարգում 

կատարված փոփոխությունները, համաձայն հավելվածի: 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։: 

 

ԵՊՀ ԻՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝______________ Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ 
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Հավելված 

 

ԵՊՀ ԻՄ 2020թ․ դեկտեմբերի 25-ի նիստի թիվ 48/5 որոշմամբ հաստատված «Երևանի 

պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում գիտական 

դրամաշնորհների տրամադրման կարգում (այսուհետ Կարգ) կատարված 
փոփոխությունները 

 

1. Կարգի 1-ին մասի 1․1․ կետը վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ․ «Սույն կարգը 

սահմանում է գիտական գործունեության համար «Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի (այսուհետ` Մասնաճյուղ) 

բյուջետային միջոցներից ֆինանսավորվող գիտական դրամաշնորհների 

ստացման մրցույթի (այսուհետ՝ Մրցույթ) կազմակերպման և անցկացման 

ընթացակարգը»․ 

2. Կարգի 3-րդ մասի 3․1․ կետը վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ․ «Նախքան 

մրցույթի հայտարարումը՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհուրդը կազմավորում է 

դրամաշնորհի հատկացման նպատակով անցկացվելիք մրցույթի՝ առնվազն 6 

անդամից բաղկացած մրցութային հանձնաժողով: Հանձնաժողովում ընդգրկվում 

են յուրաքանչյուր ֆակուլտետից մեկական անդամ, որոնց առաջարկում են 

ֆակուլտետների գիտական խորհուրդները՝ գիտական աստիճան և կոչում 

ունեցող դասախոսական կազմից: Տնօրենի համապատասխան 

հանձնարարականով՝ ֆակուլտետների դեկանները գիտական խորհուրդների 

հաստատմանն են ներկայացնում հանձնաժողովի մեկական անդամի՝ 

յուրաքանչյուր ֆակուլտետից։ Այնուհետև, ֆակուլտետների գիտական 

խորհուրդների համապատասխան որոշումը դեկանները ներկայացնում են 

տնօրենին, ով, իր հերթին, ստորագրում է հանձնաժողովի կազմավորման մասին 

հրամանը։ Հանձնաժողովի կազմավորման մասին տնօրենի հրամանով 

նշանակվում են հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը: Հանձնաժողովի 
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նախագահը ի պաշտոնե «Տավուշ» հետազոտական կենտրոնի ղեկավարն է, իսկ 

քարտուղարը՝ «Տավուշ» հետազոտական կենտրոնի մասնագետը»․ 

3. Կարգի 3-րդ մասի 3․4․ կետը վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ․ «Հանձնաժողովի 

նիստերն արձանագրվում են հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից։ 

Արձանագրությունը պարտադիր կարգով ստորագրում են հանձնաժողովի 

նախագահը և քարտուղարը, ինչպես նաև նիստին ներկա անդամները (առցանց 

կազմակերպված նիստերի դեպքում հանձնաժողովի անդամները կարող են 

ստորագրել նաև էլեկտրոնային եղանակով)»․ 

4. Կարգի 3-րդ մասի 3․7․ կետը վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ․ «Հանձնաժողովի 

առաջին նիստը գումարվում է հանձնաժողովի ձևավորման  մասին տնօրենի 

հրամանի հրապարակումից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որում՝ 

ա) հաստատվում է հանձնաժողովի առաջին նիստի օրակարգը.  

բ) հաստատվում են մրցույթի հրավերի և հայտարարության տեքստերը.  

գ) հաստատվում են հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը և ժամը»․ 

5. Կարգի 4-րդ մասի 4.1. կետը վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ․ 

«Դրամաշնորհների մրցույթին կարող են ներկայացվել կոլեկտիվ կամ 

անհատական հայտեր, որոնք պատրաստվել են ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխատակիցների 

կողմից` պայմանով, որ ղեկավարը և նախագծի ենթադրվող բոլոր կատարողների 

առնվազն 50 տոկոսը լինեն ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխատակիցները կամ ուսանողները»․ 

6. Կարգի 4-րդ մասի 4.2. կետը վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ․ «Յուրաքանչյուր 

նախագծում կարող է լինել մեկ ղեկավար: Նույն  անձը մյուս հայտերում չի կարող 

հանդես գալ որպես ղեկավար կամ կատարող»․ 

7. Կարգի 5-րդ մասի վերնագիրը վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ․ 

«Դրամաշնորհների տրամադրման մրցույթի անցկացման և ամփոփման կարգ»․ 

8. Կարգի 5-րդ մասի 5․1․ կետի զ) ենթակետից հանվել է «գնահատման 

չափանիշներ» բառակապակցությունը, քանի որ այն նույնությամբ կրկնվում է է) 

ենթակետում․ 
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9. Կարգի 5-րդ մասի 5․1․ կետում է) ենթակետից հետո ավելացվել են «ը) դիմումի 

ձևը, տիտղոսաթերթը, նախագծի անոտացիան, թ) ծախսերի նախահաշվի ձևը, ժ) 

ընթացիկ և ամփոփիչ հաշվետվությունների ձևերը» ենթակետերը․ մնացյալ 

ենթակետերը թողնվել են անփոփոխ․ 

10. Կարգի 5-րդ մասի 5․2․ կետը վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ․ «Մրցույթի 

հայտարարությունը և հրավերի փաթեթը հրապարակվում են ԵՊՀ ԻՄ-ի 

պաշտոնական կայքէջում»․ 

11. Կարգի 5-րդ մասի 5․5․ կետը վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ․ Հայտը 

ներկայացվում է սոսնձված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված 

փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և մրցույթի հրավերում 

նշված թվով կրկնօրինակներից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են 

«բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը: Մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը 

քարտուղարին արգելվում է մրցույթին մասնակցության հայտեր ներկայացրած 

անձանց մասին այլ անձանց տեղեկություններ հաղորդելը»․ 

12. Կարգի 5-րդ մասի 5․9․ կետում փորձագետների թիվը «2»-ից դարձվել է «3»․ 

13. Կարգի «Հավելված 3»-ում կատարվել է տվյալների ներկայացման ձևի 

փոփոխություն, մասնավորապես՝ դրանք կներկայացվեն աղյուսակի տեսքով։ 

14. Կարգի «Հավելված 4»-ը վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ․ «Համառոտ 

պարբերությամբ ներկայացնել նախագծի նպատակները՝ հայերեն: Ներկայացնել 

մինչև 12 էջ՝ ներառյալ գրաֆիկները, գծագրերը, լուսանկարները և օգտագործված 

գրականության ցանկը: Մինչև 8 էջի սահմաններում ներկայացնել խնդրի 

դրվածքը, դրա արդի վիճակը, թեմայի գիտական նպատակները, հետազոտական 

ծրագիրը, օրացուցային պլանը (մինչև մեկ տարի տևողությամբ հայտերի դեպքում 

ըստ կիսամյակների, իսկ մինչև վեց ամիս տևողությամբ հայտերի դեպքում՝ ըստ 

եռամսյակների), իրականացման եղանակները, առկա և անհրաժեշտ նյութական 

ռեսուրսները: Մինչև 2 էջի սահմաններում նշել տվյալ ուղղությամբ խմբի ունեցած 

ձեռքբերումները և ակնկալվող արդյունքները»․ 
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15. Նախագծի ղեկավարի և կատարողների տվյալներին վերաբերող հավելվածներում 

ավելացվել են «հայերեն / ռուսերեն / անգլերեն» և «Անձնագրի սերիան, համարը, 

տրման ամսաթիվը, ում կողմից է տրված» հատվածները․ 

16. Հավելվածների բաժնում ավելացվել են «Ծախսերի նախահաշիվ» և «Ծրագրի 

արդյունքների կիրառման հեռանկարը» վերնագրերով հավելվածները, 

համապատասխանաբար՝ «Հավելված 7» և «Հավելված 8»․ 

17. Հավելված 9-ի 1․1․ կետը վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ․ «Մրցութային 

մասնակիցներին որոշելու մասին արձանագրության հաստատումից հետո ԵՊՀ 

ԻՄ-ի հետազոտական կենտրոնն անցկացնում է նյութերի փորձաքննություն` ըստ 

տվյալ դրամաշնորհի համար սահմանված չափանիշների: Այնուհետև, 20 

օրացուցային օրվա ընթացքում իրականացվում է գիտական փորձաքննություն»։ 

18. Հավելված 9-ի 1․2․ կետը վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ․ «Գիտական 

փորձաքննության խնդիրը հայտարարված գիտահետազոտական աշխատանքի 

գիտական, գիտատեխնիկական և գործնական արժեքի գնահատումն է: 

Անհրաժեշտության դեպքում հետազոտական կենտրոնը փորձաքննության 

համար կարող է ներգրավել անկախ փորձագետի (ով այն ստորաբաժանման 

աշխատակիցը չէ, որտեղ աշխատում է հայտատուն)»։ 

 


