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I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

Սույն հայեցակարգով սահմանվում են «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամում (այսուհետ՝ Համալսարան) գիտության և հետազոտության 

զարգացման հայեցակարգային մոտեցումները:  

 

II. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Համալսարանի գիտահետազոտության զարգացման քաղաքականությունը կարելի է 

բնորոշել 2 փոխկապակցված մոտեցմամբ՝ 

 1) գիտություն հանուն Համալսարանի, 

2) Համալսարանը հանուն գիտության: 

Մեկի զարգացումը հիմք է մյուսի զարգացման համար:  

Սխեման վիզուալ պատկերումն է այն մոտեցման, որ առաջնահերթությունը 

Համալսարանը՝ որպես զարգացած գիտակրթական հաստատություն կայացնելն է, ինչը 

գրավական է նաև տարածաշրջանի գիտահետազոտական, տնտեսական և 

տեխնոլոգիական ոլորտում զարգացման, կրթական կարիքների բավարարման համար: 

Այնուհետև նպաստել նաև հանրապետական և միջազգային նշանակության 

գիտահետազոտական գործունեության ծավալմանը՝ ներդնելով մարդկային և նյութական 

ռեսուրսներ:  
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1) և 2) կետերից յուրաքանչյուրի իրականացման համար կիրառվում է 2 միջոց.  

ա) ներքին ռեսուրսներ,  

բ) արտաքին ռեսուրսներ: 

Ներքին և արտաքին ռեսուրսների նպատակաուղղում. 

Համալսարանի ներքին նյութական ռեսուրսները առաջնահերթ նպատակաուղղել 

Համալսարանի ռազմավարական նպատակների (կրթական, կառավարչական և այլ 

գործընթացների կարգավորման և զարգացման համար անհրաժեշտ գիտահետազոտական 

գործունեություն) իրագործման համար գիտահետազոտության զարգացմանը, այնուհետև 

Շիրակի մարզի գիտահետազոտական, տնտեսական և տեխնոլոգիական ոլորտում 

առաջնակարգության ապահովմանը և ապա հանրապետական ու միջազգային 

նշանակության գիտահետազոտական, տնտեսական և տեխնոլոգիական բնույթի 

աշխատանքների խրախուսմանը: 

Արտաքին նյութական ռեսուրսները, որոնք գոյանում են հանրապետական և 

միջազգային դրամաշնորհներից, ինչպես նաև ներդրողների միջոցներից ծառայեցնել 

որպես միջոց գիտակրթական առաջնահերթությունների իրագործման նպատակով: 

Համալսարանի ներքին մարդկային ռեսուրսների (պարզելով հնարավորությունները 

և զարգացնելով նպատակային կերպով) գիտահետազոտական ներուժի 

նպատակաուղղում վերը նշված առաջնահերթություններին՝ ըստ անհրաժեշտության 

ներգրավելով արտաքին մարդկային գիտահետազոտական ներուժ (հայտնի 

գիտնականներ, համապատասախան մասնագետներ և այլն):  

 

 

ՇՊՀ 

Շիրակի մարզ 

Հայաստանի Հանրապետություն 

Միջազգային հարթակ 
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Համալսարանում խթանել նաև անհատական գիտահետազոտական գործունեության 

ծավալումը և վերջիններիս ներգրավումը հանրապետական և միջազգային 

գիտահետազոտական գործընթացներին՝ ապահովելով ու զարգացնելով 

համագործակցային լայն հնարավորություններ: 

 

III. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

 

1. Համալսարանում ժամանակակից գիտակրթական, գիտահետազոտական 

զարգացումները տանել այն ուղղությամբ, որ վերջինս նպաստի Հայաստանում Շիրակի 

մարզի գիտահետազոտական, տնտեսական և տեխնոլոգիական ոլորտում 

առաջնակարգության ապահովմանը: 

1.1. Ուսումնասիրել տարածաշրջանի (մարզի) զարգացման թիրախային ոլորտները, 

զարգացման հնարավոր՝ գիտական հենքով ուղղությունները և առանձնացնել 

• արդեն կանխորոշված գիտահետազոտական ուղղությունները,  

• զարգացման տնտեսական և նորարարական ուղղությունները,  

• բիզնես զարգացման ուղղությունները,  

• զարգացման հեռանկարային, սակայն հավաստի ու արժանահավատ հիմքերով 

ուղղությունները: 

1.2. Ճշգրտված ուղղությունների զարգացման գործընթացներում հավանական 

դերակատարություն ունեցող առկա մարդկային ռեսուրսների 

(պրոֆեսորադասախոսական կազմ, բակալավրիական և մագիստրոսական 

համակարգի ուսանողներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ) ճշգրտում: 

1.3. Մարդկային ռեսուրսների զարգացում՝ նախանշված ուղղություններին 

համապատասխան նոր կրթական ծրագրերի (3 աստիճաններում) ներդրում, արդեն 

ներդրված կրթական ծրագրերի բարելավում և համապատասխանեցում 

աշխատաշուկային, տվյալ ոլորտի մասնագետների ներգրավում: 

1.4. Առկա մարդկային ռեսուրսների հիման վրա առանձին թիրախային 

ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների (նախնական) աշխատանքային 

ռեսուրս միավորների ձևավորում: 

1.5. Ռեսուրս միավորներից ստացված առաջարկությունների քննարկում (մրցութային 

կամ այլ եղանակով) առաջնահերթությունների որոշակիացում: 
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1.6. Առաջնահերթությունների ամրագրում, զարգացման անհրաժեշտության 

հիմնավորում այլ ոլորտային գիտահետազոտական կամ ուսումնագիտական 

միավորների տեղեկատվական, գիտատեխնիկական միջավայրերում (ենթադրում է 

նորույթ և տնտեսական արդյունավետություն): 

1.7. Ըստ անհրաժեշտության ռեսուրս-միավորների վերակազամավորում՝ 

գիտահետազոտական ծրագիրն իրականացնող խմբի ձևավորում հետևյալ 

մոտեցումներով 

• ռեսուրս-միավորներից անձանց առանձնացում` ըստ նախնական փուլերի 

իրականացման արդյունավետության, 

• տարածաշրջանից փորձառու մասնագետների ներգրավում,  

• հանրապետության փորձառու գիտնականների կամ մասնագետների 

ներգրավում՝ որպես խորհդատուներ: 

1.8. Անհրաժեշտության դեպքում ծրագրերի իրականացման համար 

փոխգործակցության հիմքով գործընկեր կազմակերպությունների կամ խմբերի 

ընտրություն և ծրագրի իրականացման գործնական-փորձարարական 

կենտրոնների ձևավորում (գաղափարի շուրջ ստեղծագործական խմբի ձևավորում՝ 

գերադասությամբ, որ կենտրոնը լինի Համալսարանը): 

1.9. Հիմնարար և կիրառական բնույթի՝ ներառյալ տնտեսության մեջ օգտագործվող 

գիտելիքի ձեռքբերմանն ուղղված հետազոտությունների խթանում: 

 

2. Ապահովել և խթանել պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներգրավվածությունը 

հետազոտական, գիտահետազոտական, գիտամեթոդական, գիտակրթական և 

նորարարական տեղեկատվական ոլորտի աշխատանքներում: 

2.1. Ներդնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման և վարկանիշավորման 

համակարգ. 

• ստեղծել համապատասխան էլեկտրոնային հենք 

• ներդնել համապատասխան վերլուծական մեխանիզմներ (ըստ համապատասխան 

ընթացակարգի) 

• վարկանիշվորմն համակարգում որպես պարտադիր և կամընտրական բաղադրիչ 

ներառվում են. 
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ա) գիտակազմակերպչական (մագիստրոսական և թեկնածուական թեզերի 

ղեկավարում, գիտական խմբերի ղեկավարում), 

բ) գիտահետազոտական և գիտամեթոդական (հանրապետական և միջազգային),  

գ) նորարարական տեղեկատվական ոլորտներում գործունեության ծավալումը 

բնութագրող ցուցիչներ (ըստ համապատասխան ընթացակարգի): 

2.2. Բարելավել գիտահետազոտական գործունեության ծավալումը խթանող 

ընթացակարգը: 

2.3. Ներդնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտահետազոտական 

գործունեության աջակցման համակարգ. 

• շարունակել արդեն ներդրված ներհամալսարանական դրամաշնորհային 

ծրագրերի ֆինանսավորումը,  

• ներդնել նոր դրամաշնորհային ծրագրեր՝ այդ թվում ուսանողների 

ներգրավվածությունն առավել ապահովող,  

• ներդնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովներին մասնակցության 

և բարձր վարկանիշ ունեցող պարբերականներում գիտահետազոտական 

աշխատանքների տպագրության հարցերում աջակցման համակարգ և այլն (ըստ 

համապատասխան ընթացակարգի): 

 

3. Համալսարանը դիտել նաև որպես տնտեսություն (ինքնաբավ համակարգ)՝ 

նպատակաուղղելով մարդկային և նյութական ռեսուրսները վերջինիս զարգացմանն ու 

նպատակների իրագործմանը: 

3.1. Հստակեցնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտահետազոտական, 

գիտամեթոդական, գիտակրթական և նորարարական տեղեկատվական ոլորտում 

գործունեություն ծավալելու գերակա և իրատեսական ուղղություններն ու 

հնարավորությունները: 

3.2. Համալսարանում ներդրված ներբուհական դրամշնորհները առաջնահերթ 

նպատակաուղղել ինչպես Համալսարանի ռազմավարական նպատակների 

իրականացմանը, այնպես էլ ուսումնագիտական և որակի ապահովման ու 

կառավարման գործընթացների բարելավմանը: 

3.3. Նպաստել պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընդգրկմանը հանրապետական և 

միջազգային այնպիսի դրամաշնորհային ծրագրերի, որոնց վերջնարդյունքներն 
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ուղղված են Համալսարանի ռազմավարական նպատակների իրականացմանը, 

ուսումնագիտական և որակի ապահովման ու կառավարման գործընթացների 

բարելավմանը: 

 

4. Նպաստել գիտահետազոտական գործունեության միջազգայնացմանը, զարգացնել 

համագործակցային հնարավորությունները: 

4.1. Միջազգային և հանրապետական գիտական և գիտատեխնիկական 

համագործակցության զարգացում, համաշխարհային և տեղական գիտական, 

գիտակրթական և գիտատեխնոլոգիական տարածքում սեփական դիրքի ձեռքբերում 

ու հաստատում: 

4.2. Համալսարանի ուսումնագիտական, գիտաստեղծագործական ներուժի (ճշգրտված 

2.1. կետի արդյունքնում) մասին հանրահռչակում՝ նպաստելով հանրապետական և 

միջազգային հնարավոր ծրագրերում Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի նեգրավմանը՝ Համալսարանի գիտատեխնիկական հնարավորությունների 

կիրառմամբ: 

4.3. Միջազգային, հանրապետական դրամաշնորների և այլնի վերաբերյալ 

տեղեկատվության հավաքագրման ու Համալսարանում տարածման ապահովում, 

ինչպես նաև այդ ծրագրերին մասնակցության աջակցություն (ձևավորել 

Համալսարանի համապատասխան ստորաբաժանմանը կից՝ աշխատանքային 

խումբ, այդ աշխատանքների իրականացման համար): 

4.4. Ճշտել Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի համագործակցային 

հնարավորությունների շրջանակները և նպաստել դրա ընդլայնմանն ու 

զարգացմանը: 
 

5. Գիտական գործունեության ոլորտում Համալսարանի հեղինակության բարձրացման 

միտումով՝ ձևավորել և զարգացնել ակադեմիական մշակույթ, ապահովել 

ներհամալսարանական գիտակրթական մթնոլորտ: 

5.1. Նպաստել ակադեմիական անազնվության դրսևորումների բացառմանը: 

5.2. Համալսարանի գիտական տեղեկագրի դերի և նշանակության բարձրացում 

հանրապետությունում (խմբագրակազմում ընդգրկել տարբեր ոլորտների 
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դոկտորներ և զարգացնել գրախոսման մեխանիզմները՝ բարձրացնելով 

օբյեկտիվության գործոնը): 

5.3. Ամբիոններում գիտական սեմինարների կազմակերպում՝ միտված  

• ակադեմիական մշակույթի ձևավորմանն ու զարգացմանը,  

• գիտակրթական միջավայրի ապահովմանը, որը թույլ կտա ձևավորելու 

ընդհանուր ավանդույթներով մարդկանց առանձին խմբերի գաղափարների և 

գործողությունների շրջանակ, որոնք փոխանցվում և ամրապնդվում են խմբի 

անդամների միջև (այդ թվում ուսանողների): 

5.4. Պրոֆեսորադասախոսական և ուսանողական կազմերի գիտաժողովների 

կազմակերպում, ինչը թույլ կտա ներկայացնելու Համալսարանում ձևավորված 

ակադեմիական մշակույթը և հանրահռչակելու գիտական ներուժը: 

 

6. Ապահովել Համալսարանի գիտական հետազոտությունների համակարգի 

արդիականացումը, զարգացումը՝ ՀՀ և, մասնավորապես,  Շիրակի մարզի 

առավելագույն հնարավորություններին համապատասխան: 

6.1. Կրթության, գիտության, նորարարական տեխնոլոգիաների ներդաշնակ 

համակարգի ձևավորում: 

6.2. 3 և 4 կետերի գործընթացների արդյունքների հիմքով փորձարարական 

լաբորատորիաների հիմնում: 

6.3. Համալսարանական, գործընկերային միջավայրերում հաջողության հասած՝ 

տեսական հիմնարար և գիտափորձնական արդյունքների ամրագրում, վերջնական 

արդյունքների ստացման պայմանների ստեղծում (համալսարանում, գործընկեր 

կազմակերպությունում կամ կիրառման պայմանագրային միջավայրում) և այդ 

գիտահետազոտական հիմքերով համապատասխան լաբորատորիաների ստեղծում, 

հետագա նոր զարգացումների համար: 
 

7. Գիտահետազոտական, գիտակրթական, գիտամեթոդական, հետազոտական և 

նորարարական արդյունքների հենքով տարածաշրջանում պահանջված 

ծառայությունների մատուցում, ինչպես նաև այդ արդյունքների առևտրայնացում: 

7.1. Գիտահետազոտական, նորարարական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ոլորտում ծավալած գործունեության արդյունքում ստացված գիտատեխնիկական, 

հատուկ գիտական, սոցիալ հոգեբանական և այլ արդյունքների հենքով 
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համալսարանի բազայի հիման վրա տարատեսակ գիտաարտադրական, 

սոցիալական հատուկ ծառայությունների մատուցում՝ պրոֆեսորադասախոսական 

համակազմի և ուսանողների ներուժի ներգավմամբ: 

7.2. Գիտահետազոտական, գիտակրթական, գիտամեթոդական, հետազոտական և 

նորարարական արդյունքների գովազդ և վաճառք, ինչպես նաև պահանջարկ 

ունեցող, ակնկալվող արդյունքների ստեղծում և մատուցում: 

 

8. Ապահովել գործընթացների շրջափուլայնությունն և փոխկապակցվածությունը: 

8.1. Սկզբնական հաջողված գիտափորձերից հետո համալսարանական, 

դրամաշնորհային միջոցների միջոցով լաբորատորիայի հիմնումով ներկայանալ 

ոլորտային հանրությանը, նոր արդյունքների, գիտափորձերի պատվերների 

ակնկալիքով: 

8.2. Համալսարանական բազայի հիմքով ծառայությունների մատուցում, 

գիտատեխնիկական, գիտահետազոտական փորձի հիմքով նոր 

հետազոտությունների իրականացում՝ նոր մեթոդաբանության և այլնի 

իրականցման համար: 
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