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1. Տեղադրումը 

ՇՊՀ-ի «Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովը 

անցկացվելու է հեռավար տարբերակով Zoom ծրագրի միջոցովֈ Գոյություն ունեն ծրագրի 

հետևյալ երեք տարբերակները. 

1. անհատական համակարգչի տարբերակ, 

2. դիտարկիչի (բրաուզերի) համար առցանց տարբերակ, 

3. բջջային հավելվածի տարբերակֈ 

Խոսնակներին խորհուրդ է տրվում օգտագործել անհատական համակարգչի 

տարբերակը, իսկ մնացած մասնակիցները կարող են կիրառել վերոնշյալ տարբերակներից 

ցանկացածըֈ 

1.1. Անհատական համակարգչի տարբերակ. 

1. Նախքան Zoom ծրագրի տեղադրումը պետք է ստուգել համակարգչի հիմնական 

բնութագրիչների համապատասխանությունը նվազագույն համակարգային 

պահանջներին, որոնք անհրաժեշտ են ծրագրով աշխատելու համարֈ 

Բնութագրիչներ Նվազագույն պահանջներ 

Օպերացիոն համակարգ առնվազն Windows 7 կամ Mac OS X 10.11 El Capitan 

Սարքեր Ականջակալներ խոսափողով կամ բարձրախոս և 

խոսափող 

Համացանց Կայուն կապ 

Եթե ինչ-որ բնութագրիչներ չհամապատասխանեն աղյուսակում նշված 

պահանջներին, ապա հնարավոր է՝ ծրագիրը անկայուն աշխատիֈ 

2. Դիտարկիչի միջոցով անհրաժեշտ է մուտք գործել https://zoom.us/download Zoom-ի 

պաշտոնական կայք՝ ծրագիրը ներբեռնելու համարֈ 

3. Բացված էջում պետք է ընտրել «Клиент Zoom для конференций» տարբերակը [1] և 

սեղմել «Загрузить» կոճակըֈ Այնուհետև կսկսվի ներբեռնման գործընթացըֈ 

Ուշադրություն դարձրեք, թե որտեղ է պահպանվելու արխիվացված ֆայլըֈ 

 

1. 

https://zoom.us/download
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4. Գործարկեք նախորդ քայլում նշված բեռնված ֆայլը (մկնիկի ձախ կոճակի կրկնակի 

սեղմման միջոցով)ֈ Կսկսվի ծրագրի տեղադրումը, ինչը ժամանակակից 

համակարգիչներում տևում է առավելագույնը 5 րոպեֈ  

 
5. Հաջողությամբ տեղադրելուց հետո մեկնարկի ընտրացանկում (пуск, start) կհայտնվի 

«Zoom» բաժին, իսկ աշխատանքային սեղանին կհայտնվի ծրագրի պատկերանշանըֈ 

6. Տեղադրման ավարտից հետո կբացվի պատուհան՝ մուտքի կամ գրանցման համար [2]ֈ 

Գրանցվելու համար պետք է սեղմել «Войти в» [2], ապա՝ «Регистрация» [3] կոճակը և 

հետևել քայլերին: Եթե Դուք ունեք Zoom գրանցում, ապա անհրաժեշտ է սեղմել «Войти 

в» [2] կոճակը, Ձեր էլեկտրոնային հասցեի և գաղտնաբառի միջոցով [3] մուտք գործել 

Ձեր օգտահաշիվ, ապա՝ Ձեզ տրված հղման կամ նույնականացման համարի և կոդի 

միջոցով միանալ գիտաժողովին [4], [5], հակառակ դեպքում պետք է սեղմել «Войти в 

конференцию» [2] և Ձեզ տրված հղման կամ նույնականացման համարի և կոդի 

միջոցով [5] միանալ գիտաժողովինֈ 

 
 

2. 3. 
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1.2. Դիտարկիչի համար առցանց տարբերակ. 

1. Zoom-ի առցանց տարբերակը տեղադրման կարիք չունի և բացվում է անմիջապես 

դիտարկիչումֈ 

2. Նախքան այս տարբերակի կիրառումը պետք է ստուգել համակարգչի հիմնական 

բնութագրիչների համապատասխանությունը նվազագույն համակարգային 

պահանջներին, որոնք անհրաժեշտ են ծրագրով աշխատելու համարֈ 

Բնութագրիչներ Նվազագույն պահանջներ 

Օպերացիոն համակարգ առնվազն Windows 7 կամ Mac OS X 10.11 El Capitan 

Սարքեր Ականջակալներ խոսափողով կամ բարձրախոս և 

խոսափող 

Համացանց Կայուն կապ 

Եթե ինչ-որ բնութագրիչներ չհամապատասխանեն աղյուսակում նշված 

պահանջներին, ապա հնարավոր է՝ ծրագիրը անկայուն աշխատիֈ 

3. Zoom ծրագրով առցանց լիարժեք աշխատանքի համար խորհուրդ է տրվում 

դիտարկիչները թարմացնել մինչև վերջին տարբերակը. Google Chrome կամ Operaֈ 

4. Դիտարկիչի միջոցով անհրաժեշտ է մուտք գործել https://zoom.us/ Zoom-ի 

պաշտոնական կայք և սեղմել «Войти в конференцию» [6] կամ դիտարկիչում ուղղակի 

տեղադրել համապատասխան բաժանմունքի հղումը: 

 
5. Առցանց տարբերակով մուտքն իրականացվում է հղման կամ նույնականացման 

համարի և կոդի միջոցով, որը տրամադրում է կազմակերպիչը (մանրամասն՝ 

Կիրառումը բաժնում):  

4. 5. 

6. 

https://zoom.us/
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6. Այնուհետև պետք է կատարել [7] և [8] քայլերը: 

  

1.3. Բջջային հավելվածի տարբերակ. 

1. Zoom-ի բջջային տարբերակը կարող է տեղադրվել այն սարքերում, որոնք միացված 

են կայուն համացանցին, և օպերացիոն համակարգը (ՕՀ) հետևյալ ցանկում 

ներկայացվածներից է. 

 Android 11, 10, 9.  

 iOS (iPhone, iPad և iPod touch) 13, 12 

2. Zoom-ի տեղադրման համար  

 Android ՕՀ-ի համար պետք է մուտք գործել Google Play/Play Market հավելված, 

փնտրել Zoom և տեղադրել այն [9]՝ հետևելով համակարգի հրահանգներինֈ 

 IOS ՕՀ- համար պետք է մուտք գործել App Store հավելված, փնտրել Zoom և 

տեղադրել այն [10]՝ հետևելով համակարգի հրահանգներինֈ 

  
Տեղադրման ավարտից հետո առաջին մուտքի ժամանակ կբացվի պատուհան՝ մուտքի 

կամ գրանցման համար [11]ֈ Գրանցվելու համար պետք է սեղմել «Регистрация» [11] կոճակը 

և հետևել քայլերին: Եթե ունեք Zoom գրանցում, ապա անհրաժեշտ է սեղմել «Войти в 

систему» [11] կոճակը, Ձեր էլեկտրոնային հասցեի և գաղտնաբառի միջոցով մուտք գործել 

7. 8. 

9. 10. 
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Ձեր օգտահաշիվ, ապա՝ Ձեզ տրված հղման կամ նույնականացման համարի և կոդի միջոցով 

միանալ գիտաժողովին, հակառակ դեպքում պետք է սեղմել «Войти в конференцию» [11] և 

Ձեզ տրված հղման կամ նույնականացման համարի և կոդի միջոցով միանալ գիտաժողովինֈ 

 

2. Կիրառումը. 

 Zoom ծրագիրը հաջողությամբ տեղադրելուց հետո կարող եք այն կիրառել ՇՊՀ-ի 

«Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովին մասնակցելու 

համարֈ 

 Ծրագրում բաժնի կամ մենյուի ընտրությունն իրականացվում է մկնիկի ձախ 

սեղմմամբֈ 

2.1. Բաժանմունքների աշխատանքներին միացումը. 

1. Բոլոր բաժանմունքների նիստերը Zoom-ում միջոցառումներ են (конференции): 

Ցանկացած բաժանմունքին միանալն իրականացվում է հղման կամ 

նույնականացման համարի և կոդի միջոցով, որը առկա է կայքում և սույն 

ուղեցույցումֈ Հղումը դիտարկիչներից որևէ մեկով (Google Chrome կամ Opera) 

բացելիս կտեսնեք էջ, որտեղ պետք է նշել հետագա քայլերը [7], [8]. 

 

ա) Այն դեպքում, երբ Դուք նախապես տեղադրել եք ծրագիրը անհատական 

համակարգչում, պետք է սեղմել պատկերանշանին (մկնիկի ձախ կոճակի 

կրկնակի սեղմմամբ), որից հետո համակարգչում կբացվի Zoom ծրագիրը: Այնուհետև 

պետք է կատարել հետևյալ քայլերը [12], [13], [14], [15]. 

11. 
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բ) Եթե ուզում եք օգտագործել ծրագրի առցանց տարբերակը, անհրաժեշտ է 

դիտարկիչի միջոցով մուտք գործել https://zoom.us/ Zoom-ի պաշտոնական կայք [16] և  

կատարել [17], [18], [19], [20], [21] քայլերը կամ դիտարկիչում ուղղակի տեղադրել 

համապատասխան բաժանմունքի հղումը և կատարել [18], [19], [20], [21] քայլերը:  

 

12. 13. 

14. 15. 

16. 

https://zoom.us/
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գ) Բջջային սարքերում (որտեղ արդեն տեղադրված է Zoom հավելվածը)  

պատկերանշանին սեղմելիս կբացվի Zoom ծրագիրըֈ Իսկ եթե դեռ չեք ներբեռնել 

ծրագիրը, հղումը բացելիս, կտեսնեք [22] պատուհանը: Պետք է սեղմել «Запустить 

конференцию», ապա մուտքագրել Ձեր անունը և ազգանունը: 

17. 18. 

19. 20. 

21. 
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Բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է մուտքագրել Ձեր իրական անունը և ազգանունը: 

2. Ծրագիրը գործարկելու (աշխատեցնելու) տարբերակի ընտրությունից հետո Zoom 

միջավայրում կբացվի հետևյալ հաղորդագրությունը [23]. 

 
«Устройства» բաժնում կարող եք տեսնել կապակցված ձայնային սարքերն ու 

տեսասարքերըֈ  

Խնդրում ենք խոսափողը և տեսախցիկը միացնել միայն Ձեր զեկուցման կամ հարց 

տալու ժամանակ: Միացնել կարող եք «Включить звук» և «Включить/Показ видео»-ի վրա 

սեղմելով: 

2.2. Զեկույցների ներկայացումը. 

 Լիագումար և բաժանմունքային նիստերին զեկույցով հանդես եկողներն իրենց 

զեկույցները պետք է ուղարկեն մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 9-ը ժամը 18ֈ00-ն: 

Զեկույցների ֆայլերի անվանումների ձևանմուշները ներկայացված են աղյուսակում. 

Նիստ Զեկույցների ֆայլերի անվանումների ձևանմուշ 

Լիագումար «Լիագումար-զեկուցողի ազգանուն» 

Բաժանմունք 1 «Բաժանմունք 1-զեկուցողի ազգանուն» 

Բաժանմունք 2 «Բաժանմունք 2-զեկուցողի ազգանուն» 

22. 

23. 
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Բաժանմունք 3 «Բաժանմունք 3-զեկուցողի ազգանուն» 

Բաժանմունք 4 «Բաժանմունք 4-զեկուցողի ազգանուն» 

Բաժանմունք 5 «Բաժանմունք 5-զեկուցողի ազգանուն» 

Բաժանմունք 6 «Բաժանմունք 6-զեկուցողի ազգանուն» 

Բաժանմունք 7 «Բաժանմունք 7-զեկուցողի ազգանուն» 

Տեխնիկական խնդիրներ առաջանալու կամ այլ հարցերի դեպքում կարող եք 

զանգահարել +374 312 6 64 80 կամ +374 93 87 32 94 հեռախոսահամարներից որևէ մեկով կամ 

գրել մեզ shsu.science@gmail.com էլ.փոստի հասցեով: 

Խնդրում ենք խիստ պահպանել ծրագրի ժամանակացույցը՝ պահպանելով 

հատկացված ժամանակը: Զեկույցի ներկայացումը անհրաժեշտ է նախապես ուղարկել մեզ՝ 

ինքնուրույն չկառավարելու դեպքում մեր կողմից տեխնիկական աջակցություն ստանալու 

համար: Զեկուցողը ձայնային կապի միջոցով ներկայացնում է զեկույցը և պատասխանում 

հարցերին՝ գիտաժողովի ծրագրի օրակարգին համապատասխանֈ 

Ներկայացումն անհրաժեշտ է պատրաստել PDF կամ Power Point ձևաչափերով՝ 

օգտագործելով մեծ տառաչափ, որպեսզի այն հեշտությամբ ընթերցվի էկրանին: Նախքան 

զեկույցը պետք է նախապես բացել ներկայացման ֆայլը, որպեսզի ելույթի ժամանակ կիսվեք 

էկրանով՝ սեղմելով «Демонстрация экрана» կոճակը [24]: Ապա բացված պատուհանում 

պետք է ընտրել Ձեր զեկույցի ֆայլը [24], հետո՝ սեղմել «Поделиться» [24]: Զեկույցի 

ավարտից հետո պետք է անջատել խոսափողը և դադարեցնել ներկայացման ցուցադրումը՝ 

նորից սեղմելով «Демонстрация экрана» կոճակը կամ սեղմելով «Остановить демонстрацию» 

[25]ֈ Տեսախցիկը և խոսափողը անջատեք ներկայացված տարբերակով [26]ֈ Եթե խոսափողի 

կամ տեսախցիկի նկարի վրա հայտնվել է կարմիր գիծ, ապա այն անջատվել է [27]:  

 

24. 

mailto:shsu.science@gmail.com
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2.3. Նիստերի ժամանակ հարցերի ներկայացման կարգը. 

 Զեկուցողի ներկայացումից հետո հարցեր առաջադրելու համար անհրաժեշտ է. 

1. ձեռք բարձրացնել «поднять руку» կոճակի միջոցով, որը սեղմելուց հետո այն 

տեսանելի կլինի վարողին [28] կամ գրել այդ մասին «Чат»-ում [29]:  

 

 
2. նիստը վարողի կողմից թույլտվություն ստանալուց հետո միայն միացնել խոսափողը, 

ներկայանալ և առաջադրել հարցը՝ հաշվի առնելով ժամանակային կանոնակարգըֈ 

3. դրանից հետո չմոռանալ անջատել խոսափողը և իջեցնել ձեռքը՝ սեղմելով «опустить 

руку» կոճակը [30] (համոզվեք, որ անջատել եք խոսափողը և իջեցրել ձեռքը): 

 

 
Եթե ժամանակ չլինելու պատճառով հնարավորություն չստացաք հարց տալու կամ 

տրված հարցի համար արդեն ստացել եք բավարար պատասխան, չմոռանա՛ք իջեցնել ձեռքը 

[30]: 

25. 

26. 

27. 

28. 

30. 

29. 
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Մասնակիցների ցանկը ցուցադրելու/թաքցնելու համար կարող եք սեղմել «Участники» 

կոճակի վրա [31]: 

 
 

Նիստից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Завершение» կոճակի վրա [32]ֈ 

 

3. Փորձնական միացումներ 

 Ձեր՝ Zoom-ի հետ կապված աշխատունակությունը ստուգելու, ինչպես նաև ծրագրում 

աշխատելու հմտություններ ձեռք բերելու համար պլանավորված են փորձնական 

միացումներ ներքևում նշված գրաֆիկով. 

Փորձնական միացում 1 

Նիստ Օր Ժամ 

Լիագումար 10.11.2021թ. 11:00-12:00 

Բաժանմունք 1 10.11.2021թ. 12:00-13:00 

Բաժանմունք 2 10.11.2021թ. 12:00-13:00 

Բաժանմունք 3 10.11.2021թ. 12:00-13:00 

Բաժանմունք 4 10.11.2021թ. 12:00-13:00 

Բաժանմունք 5 10.11.2021թ. 11:00-12:00 

Բաժանմունք 6 10.11.2021թ. 11:00-12:00 

Բաժանմունք 7 10.11.2021թ. 11:00-12:00 
 

Նիստերին միացման հղումները օգտագործման համար ակտիվ կլինեն փորձնական 

միացումների և գիտաժողովի ընթացքում: 
 

Նիստ Հղում 
Նույնականացման 

համար և կոդ 

Լիագումար 
https://us02web.zoom.us/j/86753962966?pwd=OWswdGxCZ

WJzV0R0RVU0cWRtZitCQT09 

867 5396 2966 

210518 

Բաժանմունք 1 
https://us02web.zoom.us/j/85851278268?pwd=MUs0VHNpS

mU5QXdLcnFkRWV2UmlCQT09 

858 5127 8268 

684265 

Բաժանմունք 2 
https://us02web.zoom.us/j/83864688750?pwd=RlU2by9pd

TM3NHdBenRGRTNSM0JRdz09 

838 6468 8750 

521217 

Բաժանմունք 3 
https://us02web.zoom.us/j/89701559588?pwd=NEI5VTd6

cFlDN1NnWVQrMkZjY0gwQT09 

897 0155 9588 

982125 

31. 

32. 

https://us02web.zoom.us/j/86753962966?pwd=OWswdGxCZWJzV0R0RVU0cWRtZitCQT09
https://us02web.zoom.us/j/86753962966?pwd=OWswdGxCZWJzV0R0RVU0cWRtZitCQT09
https://us02web.zoom.us/j/85851278268?pwd=MUs0VHNpSmU5QXdLcnFkRWV2UmlCQT09
https://us02web.zoom.us/j/85851278268?pwd=MUs0VHNpSmU5QXdLcnFkRWV2UmlCQT09
https://us02web.zoom.us/j/83864688750?pwd=RlU2by9pdTM3NHdBenRGRTNSM0JRdz09
https://us02web.zoom.us/j/83864688750?pwd=RlU2by9pdTM3NHdBenRGRTNSM0JRdz09
https://us02web.zoom.us/j/89701559588?pwd=NEI5VTd6cFlDN1NnWVQrMkZjY0gwQT09
https://us02web.zoom.us/j/89701559588?pwd=NEI5VTd6cFlDN1NnWVQrMkZjY0gwQT09
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Բաժանմունք 4 
https://us02web.zoom.us/j/89718217853?pwd=L0dIMUxZ

UUJZU0xXZTVUWEMvcE9PZz09 

897 1821 7853 

243242 

Բաժանմունք 5 
https://us02web.zoom.us/j/84915830322?pwd=MHE5WFJ

vcWhaUE1uUm4rQ3pOUjc4Zz09 

849 1583 0322 

748817 

Բաժանմունք 6 
https://us02web.zoom.us/j/85493348244?pwd=V1Rpd1Jw

TUhFenJjUm1TUGlMdDhGQT09 

854 9334 8244 

291509 

Բաժանմունք 7 
https://us02web.zoom.us/j/89543089276?pwd=aWYzZ1cv

bWlTK1pnMCt1SExyM2xWUT09 

895 4308 9276 

426518 

 

https://us02web.zoom.us/j/89718217853?pwd=L0dIMUxZUUJZU0xXZTVUWEMvcE9PZz09
https://us02web.zoom.us/j/89718217853?pwd=L0dIMUxZUUJZU0xXZTVUWEMvcE9PZz09
https://us02web.zoom.us/j/84915830322?pwd=MHE5WFJvcWhaUE1uUm4rQ3pOUjc4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/84915830322?pwd=MHE5WFJvcWhaUE1uUm4rQ3pOUjc4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85493348244?pwd=V1Rpd1JwTUhFenJjUm1TUGlMdDhGQT09
https://us02web.zoom.us/j/85493348244?pwd=V1Rpd1JwTUhFenJjUm1TUGlMdDhGQT09
https://us02web.zoom.us/j/89543089276?pwd=aWYzZ1cvbWlTK1pnMCt1SExyM2xWUT09
https://us02web.zoom.us/j/89543089276?pwd=aWYzZ1cvbWlTK1pnMCt1SExyM2xWUT09

