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Պատասխա-

նատու 

Կատա-

րողներ/ժ․ 

1.  1․1․3 Գտնել 

ֆինանսավորման աղբյուր-

ներ՝ բարձր (18-20) 

միավորներով վճարովի 

հիմունքով ընդունված 

դիմորդներին ԵՊՀ ԻՄ-ում 

կրթաթոշակով  ապահովելու 

համար: 

ՌԾ քայլեր․ 

1. Մշակել 

ֆոնդահայթայթման 

մեխանիզմներ` կայուն ու 

շարունակական 

ֆինանսավորում ունենալու 

համար։ 

2. Տարածել առաջարկվող 

մասնագիտությունները 

գովազդող նյութեր, 

ուղեցույցներ, ինչպես նաև 

Մասնաճյուղի մասին 

պատմող տեսանյութեր: 

Կազմակերպել կրթական 

ցուցահանդեսներ և 

ամառային դպրոցներ։ 

 

Գ/պ - Տնօրենություն 

Ուսանողների բարձր 

առաջադիմության 

խթանում։ 

1. Մշակել ֆոնդահայթայթման 

մեխանիզմներ` կայուն ու 

շարունակական 

ֆինանսավորում ունենալու 

համար։ 

 

2. Պաշտոնական կայքէջի, 

ֆեյսբուքյան էջերի և ԶԼՄ-

ների միջոցով տարածել 

առաջարկվող 

մասնագիտությունները 

գովազդող նյութեր, 

ուղեցույցներ, ինչպես նաև 

Մասնաճյուղի մասին 

պատմող տեսանյութեր: 

 

 

3. Կազմակերպել կրթական 

ցուցահանդեսներ և 

ամառային դպրոցներ։ 

 

Ա. Եգանյան 

 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

 

ՄԿՊԿԲ/վ 

 

1․ Տարեկան առնվազն 2 

կրթաթոշակի 

սահմանում 

2․1. Մասնաճյուղի ըն-

դունելության մասին 

ընդլայնված և բազ-

մազանեցված գովազ-

դող նյութեր (դիմորդի 

ուղեցույց բուկլետ, 

տեսաձայնագրությու, 

տեղեկատուներում 

նյութեր), 

 2․2. Մասնաճյուղի ու 

նրա կրթական ծրագրե-

րի վերաբերյալ համա-

ռոտ տեղեկատու 

նյութեր օտար 

լեզուներով (անգլերեն, 

ռուսերեն), 

3․1․Կազմակերպված 

կրթական ցուցահան-

դեսների քանակ, 

3․2. Կազմակերպված 

ամառային դպրոցների 

քանակ, 
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2.  1․1․6 Ընդլայնել և բարելավել 

ԵՊՀ ԻՄ-ի հետ քոլեջների 

համագործակցությունը 

 

ՌԾ քայլեր․ 

Զարգացնել 

համագործակցությունը 

քոլեջների հետ: 

Գ/պ - Տնօրեն 

ԵՊՀ ԻՄ-ի հետ 

քոլեջների 

համագործակցության 

զարգացում։  

1․Կնքել քոլեջների հետ 

համագործակցության 

հուշագրեր և պայմանագրեր։ 

 

 2․Իրականացնել համատեղ 

ծրագրեր, պրակտիկաներ և 

այլն։  

 

Ա. Եգանյան 

 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

 

 

ՈՒՄՎ/պ 

 

 Քոլեջներից 

ընդունված դիմորդների 

թվի աճ, 

 Կրթական ծրագրերի 

համեմատական 

վերլուծություն, 

 Քոլեջների հետ 

կնքված պայմանա-

գրերի թվի աճ։ 

 

3.  1․2․5 Պարբերաբար իրակա-

նացնել աշխատաշուկայի 

պահանջարկի գնահատում՝ 

կրթական ծրագրերի 

բարելավման և նոր կրթական 

ծրագրերի ներդրման համար։ 

 

ՌԾ քայլեր․ 

Մշակել և ներդնել 

աշխատաշուկայի 

պահանջարկի գնահատման 

նոր մեխանիզմներ։ 

Գ/պ - ՄԿՈԱԲ  վարիչ  

Կրթական ծրագրերի 

բարելավման և նոր 

կրթական ծրագրերի 

ներդրման 

ապահովում։ 

Աշխատաշուկայի 

պահանջարկի գնահատման 

նպատակով իրականացնել 

հարցումներ արտաքին 

շահակիցների և 

պատասխանատու 

կառույցների հետ 

իրականացնել․ 

 Հարցումներ, 

 Հանդիպում-

քննարկումններ, 

 Կլոր սեղաններ։ 

 

Ա. Եգանյան 

 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

 

ՄԿՈԱԲ/վ 

ՈՒՄՎ 

ՄԿՊԿ 

 Աշխատաշուկայի 

պահանջարկի գնահատ-

ման նոր մեխանիզմներ, 

 Աշխատաշուկայի 

պահանջարկի գնա-

հատման ամենամյա 

զեկույցներ 
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4.  1․5․6 Օտարերկրյա համալ-

սարանների և կազմակերպու-

թյունների հետ ստեղծել 

գիտակրթական ռազմավա-

րական երկարատև համա-

գործակցություն՝ օգտագոր-

ծելով ԵՊՀ-ի միջազգային 

կապերը և նրա 

աջակցությունը: 

 

ՌԾ քայլեր․ 

1․Ստեղծել համագործակցու-

թյուն օտարերկրյա համալսա-

րանների և կազմակերպու-

թյունների հետ։ 

2.Պարբերաբար կազմակեր-

պել խորհրդատվություններ և 

սեմինարներ: 

3.Համատեղ իրականացնել  

տարաբնույթ հետազոտու-

թյուններ: 

Գ/պ - Տնօրեն 

Օտարերկրյա համալ-

սարանների և 

կազմակերպու-

թյունների հետ 

գիտակրթական 

ռազմավարական 

երկարատև համա-

գործակցության 

ապահովում։  

 

1․Կնքել օտարերկրյա 

համալսարանների և 

կազմակերպությունների  հետ 

համագործակցության 

հուշագրեր և պայմանագրեր։ 

  

2.Պարբերաբար կազմակերպել 

խորհրդատվություններ և 

սեմինարներ: 

 

3. Համատեղ իրականացնել  

տարաբնույթ 

հետազոտություններ: 
 

Ա.Եգանյան 

 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

 

 

 
 

1․ Առնվազն մեկ օտար-

երկրյա համալսարանի 

կամ կազմակերպու-

թյան հետ համագոր-

ծակցության 

առկայություն, 

2․ Կազմակերպված 

խորհրդատըվություն-

ներ և սեմինարներ, 

3․ Համատեղ իրակա-

նացված հետազոտու-

թյունների թվի աճ։  

 

5.  2․1․6.  Գիտական հետազո-

տությունների զարգացման 

համար ներգրավել տարբեր 

ներդրողների և մասնաճյուղի 

եկամուտներից կատարել 

հատկացումներ։ 

 

ՌԾ քայլեր․ 

1․ Արտաքին շահակիցների 

հետ համատեղ ԵՊՀ ԻՄ-ում 

կազմակերպել ՀՀ և, մաս-

նավորապես, Տավուշի մարզի 

զարգացմանն ուղղված 

հետազոտական դրամա-

շնորհային մրցույթներ։ 

2․ Արտաքին շահակիցների 

հետ համատեղ ԵՊՀ ԻՄ-ում 

կազմակերպել նորարական 

Գիտական հետազո-

տությունների 

զարգացման 

ապահովում։ 

 

1․ Արտաքին շահակիցների 

հետ համատեղ ԵՊՀ ԻՄ-ում 

կազմակերպել ՀՀ և, մաս-

նավորապես, Տավուշի մարզի 

զարգացմանն ուղղված 

հետազոտական դրամա-

շնորհային մրցույթներ։ 

 

2․ Արտաքին շահակիցների 

հետ համատեղ ԵՊՀ ԻՄ-ում 

կազմակերպել նորարական 

գաղափարների մրցույթ։ 
 

Ա.Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

ԵՊՀ ԻՄ-ի 

գիտքար-

տուղար 

1․ Արտաքին աղբյուր-

ներից և գիտական 

արդյունքների ապ-

րանքայնացումից 

ֆինանսական 

միջոցների աճ 

առնվազն բյուջեից 

կատարվող ծախսերի 

չափով 

2․ Գիտական հետազո-

տությունների իրակա-

նացման համար 

ֆինանսական 

հատկացումների աճ։ 
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գաղափարների մրցույթ։ 

Գ/պ - ԱԿԲ/վ 

6.  2․2․3.  Խրախուսել ուսանո-

ղական ամառային դպրոց-

ների, ճամբարների կամ 

երիտասարդական այլ գիտա-

կան միջոցառումների 

կազմակերպումը և մասնակ-

ցությունը։ 

 

ՌԾ քայլեր․ 

Մշակել գիտական 

տարաբնույթ 

միջոցառումների մասին 

ուսանողներին իրազեկման 

մեխանիզմներ։ 

Գ/պ - ՏՀՍԶԲ վարիչ  

Ուսանողական 

ամառային դպրոց-

ների, ճամբարների 

կամ 

երիտասարդական այլ 

գիտական 

միջոցառումների թվի 

աճ։  

Էլեկտրոնային նամակների, 

պաշտոնական կայքէջի, 

ֆեյսբուքյան էջերի և ԶԼՄ-ների 

միջոցով ուսանողներին 

իրազեկել գիտական 

տարաբնույթ միջոցառումների 

մասին։ 

  
 

Ա. Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․ 

Գալստյան 

Հ. Վանյան 

 

 Իրազեկման գործող 

մեխանիզմներ, 

 

7.  2․6․1 Աջակցել արտերկրի 

համալսարանների և գիտա-

կան կենտրոնների հետ 

համագործակցող Մասնա-

ճյուղի դասախոսներին և 

գիտահետազոտական լաբո-

րատորիաներին: 

 

ՌԾ քայլեր․ 

1․Ուսումնասիրել և ձևավորել 

Մասնաճյուղի հետազո-

տական ուղղություններին և 

հետաքրքրություններին 

համապատասխանող արտ-

երկրի համալսարանների, 

ինստիտուտների ցանկ: 

2․ Կնքել արտերկրի հա-

մալսարանների, ինստի-

տուտների հետ համագոր-

ծակցության համաձայնա-

գրեր, պայմանագրեր։ 

Գ/պ –Տնօրեն, Փոխտնօրեն 

Մասնաճյուղի և նրա 

դասախոսների 

համագործակցության 

ապահովում 

արտերկրի 

համալսարանների, 

գիտական 

կենտրոնների և 

գիտահետազոտական 

լաբորատորիաների 

հետ։  

 

1․Ուսումնասիրել և ձևավորել 

մասնաճյուղի հետազոտական 

ուղղություններին և 

հետաքրքրություններին 

համապատասխանող 

արտերկրի համալսարանների, 

ինստիտուտների ցանկ: 

 

2․ Կնքել արտերկրի համալսա-

րանների, ինստիտուտների 

հետ համագործակցության 

համաձայնագրեր, 

պայմանագրեր։ 
 

Ա.Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

 

 1․Ուսումնասիրություն

ների արդյունքներ և 

արտերկրի համալսա-

րանների, 

ինստիտուտների ցանկ, 

2․ Արտերկրի հա-

մալսարանների, 

ինստիտուտների հետ 

համագործակցության 

համաձայնագրեր, 

պայմանագրեր, 
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8.  2․6․2 Խրախուսել 

Մասնաճյու-ղի 

աշխատակիցների ներ-

գրավվածությունը միջազգա-

յին տարաբնույթ գիտակրթա-

կան հիմնադրամներով ֆի-

նանսավորվող նախագծերում։ 

 

ՌԾ քայլեր․ 

1.Ապահովել միջազգային 

տարաբնույթ գիտակրթական 

հիմնադրամներով ֆինան-

սավորվող դրամաշնորհային 

նախագծերի մասին տեղե-

կատվության հասանելիու-

թյունը Մասնաճյուղի 

աշխատակիցներին: 

2․Ներդնել խրախուսման 

մեխանիզմներ միջազգային 

դրամաշնորհային  

նախագծերում ընդգրկված 

աշխատակիցների համար: 

Գ/պ – Տնօրեն, ԱԿԲ վարիչ 

Մասնաճյուղի 

աշխատակիցների 

ներգրավվածության 

ապահովում միջազ-

գային տարաբնույթ 

գիտակրթական 

հիմնադրամներով 

ֆինանսավորվող 

նախագծերում։ 

1.Էլեկտրոնային նամակների և 

պաշտոնական կայքէջի 

միջոցով Մասնաճյուղի 

աշխատակիցներին իրազեկել 

միջազգային տարաբնույթ 

գիտակրթական հիմնադրամ-

ներով ֆի-նանսավորվող 

դրամաշնորհային նախա-

գծերի մասին։: 

 

2․Միջազգային դրամաշնոր-

հային  նախագծերում առավել 

շատ ընդգրկված աշխատա-

կիցներին տալ լրացուցիչ 

խրախուսական նվերներ և 

շնորհակալագրեր: 
 

Ա.Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

 

 1․Միջազգային գիտա-

կրթական հիմնադրամ-

ներով ֆինանսավորվող 

դրամաշնորհային նա-

խագծերի մասին տեղե-

կատվություն Մասնա-

ճյուղի կայքէջում, 

2․ Խրախուսված 

աշխա-տակիցների 

քանակի աճ։ 

 

9.  2.6.4. Զարգացնել Մասնաճյու-

ղում գործող օտար լեզուների 

կենտրոնները։ 

 

ՌԾ քայլեր․ 

Իրազեկել արտաքին 

շահակիցներին կենտրոնների 

կողմից իրականացվող 

ծրագրերի  և արդյունքների 

մասին։ 

Գ/պ - ՏՀՍԶԲ վարիչ 

Մասնաճյուղում 

գործող օտար 

լեզուների 

կենտրոնների 

զարգացում։  

Էլեկտրոնային նամակների և 

պաշտոնական կայքէջի և 

ֆեյսբուքյան էջերի միջոցով 

իրազեկել արտաքին 

շահակիցներին կենտրոնների 

կողմից իրականացվող 

ծրագրերի  և արդյունքների 

մասին։ 
 

Ա.Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

 

Կենտր․/պ  Կենտրոնների 

ծառայություններից 

օգտվողների 

թվաքանակ։ 

 Կենտրոնների 

ծառայություններից 

արտաքին 

շահակիցների 

բավարարվածության 

աճ։ 

 

10.  2.6.6Ապահովել ԵՊՀ-ի 

շարժունության ծրագրերում 

Մասնաճյուղի դասախոս-

ների ներգրավվածությունը: 

 

ՌԾ քայլեր․ 

ԵՊՀ-ի շարժունության 

ծրագրերում 

Մասնաճյուղի 

դասախոսների 

ներգրավվածության 

ապահովում: 

ԵՊՀ Միջազգային 

համագործակցության 

վարչության  հետ ձեռք բերել 

համաձայնություն ԵՊՀ 

շարժունության ծրագրերին 

մասնակցելու համար: 

Ա.Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

 

 ԵՊՀ-ի շարժունության 

ծրագրերում 

ներգրավված Մասնա-

ճյուղի դասախոսներ։ 
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Ձեռք բերել ԵՊՀ-ի հետ հա-

մաձայնություն մասնակցելու 

ԵՊՀ շարժունության ծրագ-

րերին: 

Գ/պ - Տնօրեն 

 

11.  3.1.1 Ապահովել կայուն հա-

մագործակցություն լրա-

ցուցիչ կրթական ծրագրերի 

տարբեր շահակիցների հետ: 

 

ՌԾ քայլեր․ 

1.Մշակել Մասնաճյուղի հետ 

լրացուցիչ կրթական ծրագ-

րերի տարբեր շահակիցների 

համագործակցության ձևեր և 

մեխանիզմներ։ 

2.Իրականացնել համա-

կարգված միջոցառումներ՝ 

ԵՊՀ ԻՄ առաջարկները 

շահակիցների տարբեր 

խմբերին ներկայացնելու և 

հաստատելու համար: 

Գ/պ - ԱԿԲ վարիչ 

Լրացուցիչ կրթական 

ծրագրերի 

ապահովում: 

1.Լրացուցիչ կրթական 

ծրագրերի տարբեր 

շահակիցների հետ կնքել  

համագործակցության 

հուշագրեր և պայմանագրեր։ 

 

2.Իրականացնել 

համակարգված մի-

ջոցառումներ՝ ԵՊՀ ԻՄ 

առաջարկները շահակիցների 

տարբեր խմբերին 

ներկայացնելու և 

հաստատելու համար: 
 

Ա.Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

 

 

ՄԿՈԱԲ/վ 

Ֆակ/դ 

1․ Մասնաճյուղի հետ 

լրացուցիչ կրթական 

ծրագրերի տարբեր 

շահակիցների հետ 

համագործակցության 

առաջարկների 

հաստատված փաթեթ 

2․Համագործակցության 

հաստատված 

պայմանագրեր, 

 

12.  3.1.2  Մշակել և ներդնել 

աշխատանքին կողմնորոշ-

ված  լրացուցիչ կրթական 

ծրագրեր։ 

 

ՌԾ քայլեր․ 

Պարբերաբար իրականացնել 

աշխատաշուկայի պահան-

ջարկի և Մասնաճյու-ղի 

շահակիցների կարիքների  

գնահատում՝ լրացուցիչ 

կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար։ 

Գ/պ - ՈՒՄՎ պետ 

Աշխատանքին 

կողմնորոշված  

լրացուցիչ կրթական 

ծրագրերի մշակում և 

ներդրում։ 

 

Աշխատաշուկայի 

պահանջարկի գնահատման 

նպատակով իրականացնել 

հարցումներ արտաքին 

շահակիցների և 

պատասխանատու 

կառույցների հետ 

իրականացնել․ 

 Հարցումներ, 

 Հանդիպում-

քննարկումններ, 

 Կլոր սեղաններ։ 
 

Ա.Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

 

ԿԲԴՎԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

Պահանջարկի 

ուսումնասիրության 

արդյունքներն ամփո-

փող զեկույցներ, 
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13.  3.2.2 Իրականացնել ԵՊՀ ԻՄ-

ի՝ վերջին 5 տարիների 

շրջանավարտների զբաղ-

վածության և աշխատաշու-

կայի կարիքների  ուսումնա-

սիրություն: 

 

ՌԾ քայլեր․ 

Համագործակցել Տավուշի 

մարզի Իջևան քաղաքի 

Զբաղվածության կենտրոնի, 

մարզպետարանի համապա-

տասխան բաժնի հետ՝ 

շրջանավարտների զբաղվա*-

ծության և աշխատաշուկայի 

կարիքների ուսումնասիրու-

թյան համար։ 

Գ/պ - ԱԿԲ վարիչ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ վերջին 5 

տարիների 

շրջանավարտների 

զբաղվածության և 

աշխատաշուկայի 

կարիքների  

ուսումնասիրության 

իրականացում: 

1․Համագործակցել Տավուշի 

մարզի Իջևան քաղաքի 

Զբաղվածության կենտրոնի, 

մարզպետարանի 

համապատասխան բաժնի 

հետ՝ շրջանավարտների 

զբաղվածության և 

աշխատաշուկայի կարիքների 

ուսումնասիրության համար։ 

 

2․ Վերոնշյալ կառույցներից 

ստանալ համապատասխան 

տեղեկատվություն։ 

 

Ա. Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

ՄԿՈԱԲ/վ 

Ֆակ/ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջանա-

վարտների զբաղվածու-

թյան և աշխատաշու-

կայի կարիքների 

մշտադիտարկման 

(մոնիթորինգի) 

ներդրված համակարգ, 

 

14.  3.3.1 Բացահայտել և 

գնահատել շահակիցների 

լրացուցիչ կրթական կա-

րիքները: 

 

ՌԾ քայլեր․ 

Մշակել ոչ ֆորմալ կրթական 

ծրագրեր իրականացնելու 

մասնաճյուղի քաղաքա-

կանություն։ 

Գ/պ - ԱԿԲ վարիչ 

Շահակիցների 

լրացուցիչ կրթական 

կարիքների 

բացահայտում  և 

գնահատում: 

 

Մշակել ոչ ֆորմալ կրթական 

ծրագրեր իրականացնելու 

մասնաճյուղի քաղաքա-

կանություն։ 
 

Ա. Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

ՄԿՈԱԲ/վ 

ԿԲԴՎԲ/վ 

Ոչ ֆորմալ կրթական 

ծրագրեր 

իրականացնելու 

Մասնաճյուղի 

հաստատված 

քաղաքականություն։ 

 

15.  3.3.4 Ապահովել ԵՊՀ ԻՄ-ի 

կողմից իրականացվող ոչ 

ֆորմալ կրթական ծրագրերի 

և խորհրդատվական ծառա-

յությունների վերաբերյալ 

հանրային իրազեկումը: 

 

ՌԾ քայլեր․ 

Մշակել իրականացվող ոչ 

ֆորմալ կրթական ծրագրերի 

և խորհրդատվական ծառա-

ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից 

իրականացվող ոչ 

ֆորմալ կրթական 

ծրագրերի և 

խորհրդատվական 

ծառայությունների 

վերաբերյալ 

հանրային 

իրազեկման 

ապահովում: 

 

Էլեկտրոնային նամակների, 

պաշտոնական կայքէջի և 

ֆեյսբուքյան էջերի  միջոցով 

հանրությանը իրազեկել  

ոչ ֆորմալ կրթական ծրա-

գրերի և խորհրդատվական 

ծառայությունների մասին։ 
 

Ա. Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան  

 Ոչ ֆորմալ կրթական 

ծրագրերի և 

խորհրդատվական 

ծառայությունների 

վերաբերյալ հանրային 

իրազեկման գործող 

մեխանիզմներ, 
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յությունների վերաբերյալ 

հանրային իրազեկման նոր 

մեխանիզմներ։ 

Գ/պ - ԱԿԲ վարիչ 

16.  3.4.1 Մշակել 

տարածաշրջանի հանրության 

հետ Մասնաճյուղի 

փոխհամա-գործակցության 

քաղաքա-կանություն։ 

 

ՌԾ քայլեր․ 

1.Ուսումնասիրել մարզի 

հանրության սոցիալ-

տնտեսական կառուցվածքը։ 

2.Մշակել հանրության հետ 

փոխհամագործակցության 

քաղաքականություն։ 

3.Գործարկել հետադարձի 

կապի մեխանիզմները։ 

Գ/պ - ԱԿԲ վարիչ 

Տարածաշրջանի 

հանրության 

Մասնաճյուղի 

փոխհամա-

գործակցության 

քաղաքականության 

մշակում։ 

 

1.Պատասխանատու 

կառույցների միջոցով 

ուսումնասիրել մարզի 

հանրության սոցիալ-

տնտեսական կառուցվածքը։ 

 

2. Կիրառել  ԵՊՀ ԻՄ-ի 

քաղաքականությունը 

հանրային կապերի ոլորտում։  

 

4․Պաշտոնական կայքի և 

ֆեյսբուքյան էջերի միջոցով 

ապահովել հանրության հետ 

հետադարձ կապը։  

Ա. Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

 1-2․ Տարածաշրջանի 

հանրության հետ 

Մասնաճյուղի 

փոխհամագործակցությ

ան հաստատված 

քաղաքականություն։ 

3․  Հասարակության 

հետ հետադարձ կապի 

ապահովման գործող 

մեխանիզմներ։ 

 

17.  3.4.5 Ակտիվացնել համա-

գործակցությունը Մասնա-

ճյուղում գործող կենտրոն-

ների (Անգլերենի ռեսուրս 

կենտրոնի, Գյումրիում 

Ռուսաստանի գիտության և 

մշակույթի կենտրոնի Իջևանի 

մասնաճյուղի, «Ամերիկյան 

գրադարան և դասընթացների 

կենտրոն»-ի, Տավուշի մարզի 

Գիտելիք նորարարական 

հաբի) հետ; 

 

ՌԾ քայլեր․ 

1.Մշակել Մասնաճյուղում 

գործող կենտրոնների հետ 

համագործակցության 

ծրագրեր։ 

2.Ներգրավել Մասնաճյուղի 

շահակիցներին այդ 

Մասնաճյուղում 

գործող կենտրոնների 

հետ 

համագործակցության 

ակտիվացում; 

 

1.Մշակել Մասնաճյուղում 

գործող կենտրոնների հետ 

համագործակցության 

ծրագրեր։ 

 

2.Ներգրավել Մասնաճյուղի 

շահակիցներին այդ ծրագրերի 

իրականացման 

գործընթացներում։ 

 

Ա. Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

ՄԿՊԿԲ/վ 

Ֆակ/դ 

ՈՒԳԸ/ն 

ՈՒԽ/ն 

Կենտրոնների հետ 

համատեղ 

իրականացված 

առնվազն 30 ծրագիր։ 
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ծրագրերի իրականացման 

գործընթացներում։ 

Գ/պ - ԱԿԲ վարիչ 

18.  3.5.1 Մշակել Մասնաճյուղի 

միջազգայնացման քա-

ղաքականություն` ապահո-

վելով  շահակիցների ներ-

գրավվածությունը: 

 

ՌԾ քայլեր․ 

1․Մշակել Մասնաճյուղի 

միջազգայնացման 

քաղաքականություն։ 

2․Կազմակերպել միջազգայ-

նացման և արտաքին կապերի 

համար պատասխանատու 

վարչական անձնակազմի 

համար վերապատրաստման 

դասընթացներ։ 

3․ Գնահատել միջազգայ-

նացման և արտաքին կապերի 

համար պատասխանատու 

վարչական անձնակազմի 

բավարարվածությունը 

վերապատրաստումներից։ 

Գ/պ - ԱԿԲ վարիչ 

Մասնաճյուղի 

միջազգայնացման 

քաղաքականության` 

մշակում: 

1․Մշակել Մասնաճյուղի 

միջազգայնացման 

քաղաքականություն։ 

 

2․Կազմակերպել 

միջազգայնացման և արտաքին 

կապերի համար 

պատասխանատու վարչական 

անձնակազմի համար 

վերապատրաստման 

դասընթացներ։ 

 

3․ Գնահատել 

միջազգայնացման և արտաքին 

կապերի համար 

պատասխանատու վարչական 

անձնակազմի 

բավարարվածությունը 

վերապատրաստումներից։ 
 

Ա. Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան  

ԱԿԻԱԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

1․Մշակված միջազ-

գայնացման 

քաղաքականություն, 

2․ Միջազգայնացման և 

արտաքին կապերի 

համար պատասխանա-

տու վերապատրաստ-

ված աշխատակազմ, 

3․Վերապատրաստումն

երից բավարարված 

միջազգայնացման հա-

մար պատասխանատու 

աշխատակիցներ։ 

 

19.  3.5.2․  Պարբերաբար տրա-

մադրել ԵՊՀ ԻՄ-ի 

վերաբերյալ ամբողջական 

տեղեկատվություն 

հանրապետական և 

միջազգային վարկանիշային 

համակարգերին: 

 

ՌԾ քայլեր․ 

Ապահովել հանրապետական 

և միջազգային վարկանիշա-

յին համակարգերին ԵՊՀ ԻՄ-

ի վերաբերյալ ամբողջական 

ԵՊՀ ԻՄ-ի 

վերաբերյալ 

ամբողջական 

տեղեկատվություն 

հանրապետական և 

միջազգային 

վարկանիշային 

համակարգերին 

պարբերաբար 

տրամադրում: 

 

 

Հանրապետական և 

միջազգային վարկանիշային 

համակարգերին տրամադրել 

ԵՊՀ ԻՄ-ի վերաբերյալ 

ամբողջական 

տեղեկատվություն։ 
 

Ա. Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան  

 ԵՊՀ ԻՄ-ի ներգրավ-

վածություն վարկանի-

շային համակարգերում, 

դիրքի բարելավում: 
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տեղեկատվության 

հասանելիությունը; 

Գ/պ - Տնօրեն 

20.  3.5.4․  Մշակել ԵՊՀ ԻՄ-ի PR և 

մարքեթինգային հաղոր-

դակցության ռազմավարու-

թյուն և երկարաժամկետ  ու 

կարճաժամկետ գործողու-

թյունների ծրագիր: 

 

ՌԾ քայլեր․ 

1․Մշակել PR և մարքե-

թինգային հաղորդակցության 

ռազմավարություն։ 

2․ Մշակել PR և մարքե-

թինգային գործ-ղությունների 

երկարաժամկետ և կարճա-

ժամկետ ծրագիր։ 

Գ/պ - ԱԿԲ վարիչ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի PR և 

մարքեթինգային 

հաղորդակցության 

ռազմավարություն և 

երկարաժամկետ  ու 

կարճաժամկետ 

գործողությունների 

ծրագրի մշակում։  

1․Մշակել PR և 

մարքեթինգային 

հաղորդակցության 

ռազմավարություն։ 

 

2․ Մշակել PR և 

մարքեթինգային գործո-

ղությունների երկարաժամկետ 

և կարճաժամկետ ծրագիր։ 

 

Ա. Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

Ստ/բ ղեկ․ Մարքեթինգային 

հաղորդակցության 

հաստատված  ռազ-

մավարություն և 

գործողությունների 

ծրագրեր։  

 

 

21.  3.5.5․  Պարբերաբար իրակա-

նացնել ԵՊՀ ԻՄ-ի միջազ-

գայնացման բենչմարքինգ և 

տարեկան գործողությունների 

պլանավորում: 

 

ՌԾ քայլեր․ 

1․Մշակել Մասնաճյուղի 

միջազգայնացման բենչմար-

քինգի իրականացման 

ընթացակարգ։ 

2․ Կազմել միջազգայնացման 

տարեկան գործողությունների 

հաստատված ծրագիր և 

պլանժամանակացույց։ 

Գ/պ - ԱԿԲ վարիչ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի 

միջազգայնացման 

բենչմարքինգի և 

տարեկան 

գործողությունների 

պլանավորման 

իրականացում։ 

 

 

1․Մշակել Մասնաճյուղի 

միջազգայնացման 

բենչմարքինգի իրականացման 

ընթացակարգ։ 

 

2․ Կազմել միջազգայնացման 

տարեկան գործողությունների 

հաստատված ծրագիր և 

պլանժամանակացույց։ 

 

Ա. Եգանյան 

04․2022 

12․2022 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյան 

Հ.Վանյան 

ՄԿՈԱԲ/վ 

Ֆակ/դ 

 Միջազգայնացման 

բենչմարքինգի 

իրականացման 

հաստատված 

ընթացակարգ, 

 Միջազգայնացման 

տարեկան 

գործողությունների 

հաստատված ծրագիր և 

պլան-ժամանակացույց, 

 

 

  

Բաժնի վարիչ                                                  Ա․Եգանյան 


