
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈԻՅԹԻ 

ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿ 

                                         ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՖՈՐՈՒՄ 

«ՍՊՈՐՏ ՀԱՆՈՒՆ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ» 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2020թ. 

ԵՐԵՎԱՆ,   ՀԱՅԱՍՏԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՆՎԻՐՎՈՒՄ Է  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ  

75 ԱՄՅԱԿԻՆ 

 

Մեծարգո կոլեգաներ և հյուրեր 



Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի 

անունից պատիվ ունեմ հրավիրելու Ձեզ մասնակցելու 2020թ. Հոկտեմբերի 21-23-ը 

Երևանում կայանալիք  «Սպորտը հանուն խաղաղության և առողջության» 

միջազգային գիտական ֆորումին: 

Առավել ուրախ ենք, որ միջազգային նշանակության կարևոր միջոցառումը 

կանցկացվի Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական 

ինստիտուտի հիմնադրման  75 ամյակի տոնակատարության օրերին: 

Ֆորումի կազմակերպիչներն ինստիտուտի ողջ կոլեկտիվը կանեն անհրաժեշտ 

ամեն բան, որպեսզի ֆորումը էական ներդրում ունենա համաշխարհային 

սպորտային գիտության զարգացման մեջ և ծառայի ազգամիջյան բարեկամության և 

համագործակցության հետագա ամրապնդմանը: 

Ամենաջերմ ցանկություններով 2020 թվականին Երևանում հանդիպելու 

հույսով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ՌԵԿՏՈՐ, ՊՐՈՖԵՍՈՐ՝                                                            Դ.Ս.ԽԻԹԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՖՈՐՈՒՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐԸ 

1. Օլիմպիական սպորտ, Օլիմպիզմ, Օլիմպիական կրթություն, Օլիմպիական 

ժառանգությունը ժամանակակից սպորտում։ 

2. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մանկավարժական հիմնախնդիրները: 

3. Հոգեբանական մտքի զարգացումը սպորտային գործունեության 

համատեքստում։ 



4.  Սպորտային գործունեության և առողջ ապրելակերպի  

բժշկակենսաբանական ասպեկտները: 

5. Ադապտիվ սպորտը ժամանակաից աշխարհում։ 

6. Սպորտային տուրիզմի զարգացման հեռանկարները։ 

7. Նորարարական տեխնոլոգիաները սպորտի կառավարման գործընթացում։ 

 

ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆՆԵՐ 

1. Ֆիզկուլտուրային կրթության դերը ժամանակակից մարդու կյանքում։ 

2. Առողջարարական և զանգվածային սպորտը որպես տնտեսական աճի 

գործոն։ Ազգաբնակչության ֆիզիկական ակտիվության 

կազմակերպման ժամանակակից ձևերը: 

3. Ֆիզիկական ռեհաբիլիտացիան որպես ախտաբանական վիճակների 

կանխարգելման և շտկման միջոց։ 

4. Սպորտային բժշկության դերը պրոֆեսիոնալ և սիրողական սպորտում: 

5. Սպորտային միջոցառումները որպես սահմանափակ 

կարողություններով անձանց սպորտային գործունեության 

բժշկակենսաբանական և սոցիալ–հոգեբանական 

առանձնահատկությունները։ 

6. Սպորտային  և առողջարարական տուրիզմի զարգացման 

ժամանակակից միտումները։  

ՖՈՐՈՒՄԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԸ ՝  

հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն  

ՖՈՐՈՒՄԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ 

 Պլենար նիստեր – 30 րոպե 

 ՍԵկցիոն նիստեր – 10 րոպե 

 Ստենդային զեկուցումներ – 5 րոպե:  

Զեկուցումը պետք է ներկայացվի IS 0216 թղթի վրա՝ լայնությունը0, 841մ., 

բարձրությունը 1,189 մ.: Ստենդային զեկուցումների հեղինակները 

պարտադիր ներկա պետք է գտնվեն ներկայացնելու նյութը կամ էլ տրվող 

հարցերին պատասխանելու համար: 

Բոլոր զեկուցումները կուղեկցվեն միաժամանակյա /սինխրոն/ թարգմանությամբ: 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ 

Զեկուցումների և հոդվածների հեղինակներին անհրաժեշտ է լրացնել ֆորումի  

հաշվառման ձևը:  

3 օրվա ընթացքում դուք կստանանաք Ձեր դիմումի ընդունման վերաբերյալ 

հավաստագրությունը: 

 

ՖՈՐՈՒՄԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՁԵՎԸ 

1. Տեղեկատվություն մասնակցի մասին 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն  

Կարգավիճակ՝ դասավանդող, 
գիտաշխատող, ասպիրանտ, այլ 

 

Աշխատանքի, ուսուցման վայր՝ բուհի,  



կազմակերպության ամբողջական և 
կրճատ  անվանումը 

Բուհի (ինստիտուտի, ֆակուլտետի), 
կազմակերպության հասցեն 

 

Պաշտոնը  

Գիտական աստիճան, գիտական 

կոչում  

 

Պատվավոր, հատուկ կոչում  

E-mail: (հրավեր և գիտաժողովի 
ծրագիր ստանալու համար) 

 

Կոնտակտային հեռախոս/ ֆաքս   

Անհատական հրավեր ուղարկելու 
անհրաժեշտություն և այն ուղարկելու 
միջոց՝  ֆաքս, е-mail 

 

 

2. Գիտական ղեկավարի տվյալներ (միայն ասպիրանտների և թեկնածուների 

համար)  

Ազգանուն, անուն, հայրանուն  

Աշխատանքի վայր (բուհ, 
ինստիտուտ, ֆակուլտետ, ամբիոն) 

 

Պաշտոնը  

Գիտական աստիճան   

Գիտական և հատուկ կոչումներ  

3. Մասնակցության ձևաչափի և ներկայացված աշխատանքի մասին 

տեղեկատվություն  

Մասնակցության ձևաչափ՝ առկա 
(բանավոր զեկույցով ելույթ, 
ստենդային զեկույց, մասնակցություն 
բանավեճերի), հեռակա  

 

Զեկույցի (հոդվածի) անվանում   

Ցուցադրության/պրեզենտացիայի 
առկայություն, պրոյեկտորի 
օգտագործման անհրաժեշտություն՝ 
այո/ոչ  
 

 

 

ԼԵԶՈՒՆ ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ՝  «բանավոր», «ստենդային», «կլոր սեղան» (ընդգծել) 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 

- Սեկցիոն նիստ 

________________________________________________________ 

 

- Կլոր սեղան 

___________________________________________________________ 



 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎՃԱՐԻ  ՉԱՓԸ ՝ 

- Մասնակից -80 ԵՎՐՈ 

- Դոկտորանտներ, ասպիրանտներ, մագիստրանտներ  - 40 ԵՎՐՈ 

- Հայազգի պատվիրակների համար – 10 000 դրամ 

Գործուղման բոլոր ծախսերը հոգում է գործուղող կազմակերպությունը: 

 

ՀՍՇՎԱՌՄԱՆ ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐԻ ՄՈՒԾՈՒՄ 

 

Հաշվառման անդամավճարները կարելի է մուծել փոխանցման եղանակով կամ 

ֆորումի այցի պահին հաշվառման գործընթացում: Փոխանցման համար 

անհրաժեշտ է նշել մուծման նպատակը /Միջազգային գիտական ֆորում/, 

մասնակցի Ա.Ա.Հ. և էլեկտրոնային փոստով, ուղղարկել վճարման փաստը 

հաստատող կրտոնը: 

E-mail- info@sportedu.am  

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 

 

ՀՀ, Երևան,  ԱյԴի Բանկ, «Վարդանանց » մասնաճյուղ 

Հ/Հ – AMD 11817065324000, USD 11817065324001 , EUR    11817065324002,  RUR    

11817065324003 

ԿԱՐԵՎՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ  

- Ֆորումի անցկացման ժամկետը – 2020թ․  Հոկտեմբերի 21-ից – 23–ը 

- Նախնական դիմումների տրման ժամկետը –մինչև մարտի 16-ը, 2020թ. 

- Ֆորումի նյութերի ներկայացման ժամկետը – մինչև հունիսի 1-ը 2020թ.  

 

ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ 

ՀԱՍՑԵ՝ ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ – 0070 

Ալ.Մանուկյան 11 

Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի  պետական ինստիտուտ 

E-mail- info@sportedu.am 

Ընդյանուր տեղեկատվություն՝  

Նուշիկյան Անժելա Ռուբենի 

Հեռ՝ +374 77529377 

 E-mail: anzhela.nushikyan@sportedu.am  

Գիտական ինֆորմացիա 

Ղազարյան Ֆրունզ Գաբրիելի 

Հեռ: +374 91556300 

E-mail: info@sportedu.am  

mailto:info@sportedu.am
mailto:info@sportedu.am
mailto:anzhela.nushikyan@sportedu.am
mailto:info@sportedu.am


 

ՀՈԴՎԱԾԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

1. Նյութերն ընդունվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով 

2. Հոդվածի ծավալը – մինչև 4 լրիվ էջ A4 ֆորմատով՝ ներառյալ գրականության 

ցանկը, աղյուսակներ և գծապատկերներ: 

3. Նյութի ֆորմատը ՝Microsoft Word 2003/2007 XP: 

4. Սահմանները՝ վերևի, ներգևի, աջ եզրերից – 2.0 սմ., ձախ – 4.0 սմ.: 

5. Տառատեսակը՝ Times New Roman, չափսը – 12 pt.: 

6. Միջտողային տարածությունը – Օրդինարային, ամբողջ էջի սահմաններով: 

Նոր տողը սկսել 1.0 սմ խորգից: 

7. Հոդվածի կառուցվածքային պահանջները տեղակայվում են հետևյալ 

հերթականությամբ. 

- Ֆորումի գիտական ուղղությունը 

- Հոդվածի անվանումը, մեծատառերով, մուգ, ձախ եզրով հավասարաչափ 

- Հեղինակի ազգանունը և անվանատառերը մեծատառերով 

- Կազմակերպության անունը, քաղաքը, երկիրը՝ մեծատառերով: 

8. Տեքստի գծապատկերները պետք է լինի սև, սպիտակ և ներկայացվի 

առանձին ֆայլով: 

9. Տեքստում պետք է առանձնացվեն հետևյալ բաժինները՝ ներածություն, 

մեթոդները, հետազոտության արդյունքները և եզրակացություններ: 

10. Գրականության ցանկը – այբբենական կարգով: Եթե աշխատանքնում կա 

հղում որևէ հեղինակի վրա, այդ հեղինակը պետք է լինի գրականության 

ցանկում: Հղումները տեքստում պետք է ցույց տալ քառակուսի փակագծերում 

[ ]: 

11. Ֆորումի կազմկոմիտեն իրավունք է վերապահում հրատարակվող 

նյութերը ընտրելու հարցում: Հոդվածը ուսումնասիրելուց հետո հեղինակը  էլ-

փոստի միջոցով կտեղեկացվի տպագրվելու մասին : 

12. Յուրաքանչյուր հոդված ձևակերպվում է որպես առանձին ֆայլ: 

Ֆորումի յուրաքանչյուր գրանցված մասնակից կարող է ներկայացնել 2-ից ոչ 

ավել հոդված հետևյալ էլ-փոստի հասցեին.  

E-mail: armine.sargsyan@sportedu.am 
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