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Տեղադրումը 

ՇՊՀ-ի ուսանողական գիտաժողովը անցկացվելու է հեռավար տարբերակով Microsoft 

Teams ծրագրի միջոցով։ Գոյություն ունեն ծրագրի հետևյալ երեք տարբերակները. 

1. Անհատական համակարգչի տարբերակ 

2. Առցանց տարբերակ դիտարկիչի (բրաուզերի) համար 

3. Բջջային հավելվածների տարբերակ։ 

Խոսնակներին խորհուրդ է տրվում օգտագործել անհատական համակարգչի 

տարբերակը, մնացած մասնակիցները կարող են կիրառել վերոնշյալ տարբերակներից 

ցանկացածը։ 

Անհատական համակարգչի տարբերակ 

1. Նախքան Microsoft teams ծրագրի տեղադրումը պետք է ստուգեք համակարգչի 

հիմնական բնութագրիչների համապատասխանությունը նվազագույն 

համակարգային պահանջներին, որոնք անհրաժեշտ են ծրագրով աշխատելու համար։ 

Բնութագրիչներ Նվազագույն պահանջներ 

Օպերացիոն համակարգ Windows 7 կամ Mac OS X 10.11 El Capitan 

Օպերատիվ հիշողություն 4.0 ԳԲ 

Սարքեր Ականջակալներ խոսափողով կամ բարձրախոս և 

խոսափող 

Համացանց Կայուն կապ 

Եթե ինչ-որ բնութագրիչներ չհամապատասխանեն աղյուսակում նշված 

պահանջներին, ապա ծրագիրը հնարավոր է անկայուն աշխատի։ 

2. Դիտարկիչի միջոցով անհրաժեշտ է մուտք գործել https://www.microsoft.com/ru-

ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app Microsoft Teams-ի պաշտոնական կայք՝ 

այն ներբեռնելու համար։ 

3. Բացված էջում «Скачать классическое приложение Teams для работы»-ի ներքևում 

սեղմել «Скачать Teams» կոճակը։ Այնուհետև կսկսվի ներբեռնման գործընթացը։ 

Ուշադրությու՛ն դարձրեք, թե որտեղ է պահպանվելու արխիվացված ֆայլը։ 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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4. Գործարկեք նախորդ քայլում նշված բեռնված ֆայլը (մկնիկի ձախ կոճակի կրկնակի 

սեղմման միջոցով)։ Կսկսվի ծրագրի տեղադրումը։ Ժամանակակից 

համակարգիչներում տեղադրումը տևում է 5 րոպեից քիչ։  

5. Տեղադրման ավարտից հետո կբացվի պատուհան մուտքի կամ գրանցման համար։ 

Եթե Ձեր կազմակերպությունն ունի Microsoft գրանցում, ապա անհրաժեշտ է նշել 

էլեկտրոնային հասցեն Ձեր կազմակերպության domain-ով, հակառակ դեպքում պետք 

է փակել բացված պատուհանը։ 

Հաջողությամբ տեղադրելուց հետո մեկնարկի ընտրացանկում (пуск, start) կհայտնվի 

«Microsoft Teams» բաժին, իսկ աշխատանքային սեղանին կհայտնվի ծրագրի 

պատկերանշանը։ 
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Առցանց տարբերակ դիտարկիչի համար. 

1. Microsoft Teams-ի առցանց տարբերակը տեղադրման կարիք չունի և բացվում է 

անմիջապես դիտարկիչում։ 

2. Նախքան այս տարբերակի կիրառումը պետք է ստուգել համակարգչի հիմնական 

բնութագրիչների համապատասխանությունը նվազագույն համակարգային 

պահանջներին, որոնք անհրաժեշտ են ծրագրով աշխատելու համար։ 

Բնութագրիչներ Նվազագույն պահանջներ 

Օպերացիոն համակարգ Windows 7 կամ Mac OS X 10.11 El Capitan 

Օպերատիվ հիշողություն 4.0 ԳԲ 

Սարքեր Ականջակալներ խոսափողով կամ բարձրախոս և 

խոսափող 

Համացանց Կայուն կապ 

Եթե ինչ-որ բնութագրիչներ չհամապատասխանեն աղյուսակում նշված 

պահանջներին, ապա ծրագիրը հնարավոր է անկայուն աշխատի։ 

3. Microsoft Teams ծրագրով առցանց լիարժեք աշխատանքի համար խորհուրդ է տրվում 

դիտարկիչները թարմացնել մինչև վերջին տարբերակը. Google Chrome կամ Opera։ 

4. Առցանց տարբերակով մուտքն իրականացվում է հղման միջոցով, որը տրամադրում 

է կազմակերպիչը (մանրամասն՝ Կիրառումը բաժնում): 

Բջջային հավելվածի տարբերակ․ 

1. Microsoft Teams-ի բջջային տարբերակը կարող է տեղադրվել այն սարքերում, որոնք 

կայուն միացված են համացանցին, և օպերացիոն համակարգերը (ՕՀ) պատկանում 

են հետևյալ ցանկին. 

 Android 11, 10, 9.  

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

2. Microsoft Teams-ի տեղադրման համար  

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

Microsoft Teams և տեղադրել այն՝ հետևելով համակարգի հրահանգներին։ 

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

Teams և տեղադրել այն, հետևելով համակարգի հրահանգներին։ 
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Տեղադրման ավարտից հետո առաջին մուտքի ժամանակ կբացվի պատուհան մուտքի 

կամ գրանցման համար։ Եթե Ձեր կազմակերպությունն ունի Microsoft գրանցում, ապա 

անհրաժեշտ է նշել էլեկտրոնային հասցեն Ձեր կազմակերպության domain-ով. հակառակ 

դեպքում պետք է դուրս գալ ծրագրից։ 
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Կիրառումը. 

 Microsoft Teams ծրագրի հաջողությամբ տեղադրումից հետո կարող եք այն կիրառել 

ՇՊՀ-ի ուսանողական գիտաժողովին հեռավար տարբերակով մասնակցելու համար։ 

 Ծրագրում բաժնի կամ մենյուի ընտրությունն իրականացվում է մկնիկի ձախ 

սեղմմամբ։ 

Բաժանմունքների աշխատանքներին միացումը. 

1. Բոլոր բաժանմունքների նիստերը Microsoft Teams-ում – հանդիպումներն են 

(собрания): Ցանկացած բաժանմունքին միանալն իրականացվում է հղման միջոցով, 

որը կտեղադրվի կայքում և Ձեզ կփոխանցվի կազմկոմիտեի կողմից էլեկտրոնային 

փոստի միջոցով։ Հղումը խորհուրդ տրված դիտարկիչներից որևէ մեկով (Google 

Chrome կամ Opera) բացելիս կտեսնեք էջ, որտեղ պետք է նշել հետագա քայլերը. 

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

համակարգչում, պետք է նշել «Открыть приложение Teams» քայլը, և կհայտնվի 

պատուհան. 

 

«Открыть приложение Microsoft Teams» կոճակը սեղմելուց հետո համակարգչում 

կբացվի Microsoft Teams ծրագիրը։ 

 

բ) Եթե ուզում եք օգտագործել ծրագրի առցանց տարբերակը, պետք է նշել 

«Продолжить в этом браузере», այդ դեպքում կբացվի պատուհան, որտեղ պարտադիր 

պետք է նշել «թույլատրել» («Разрешить»)։ 
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գ) Բջջային սարքերում (որտեղ արդեն տեղադրված է Microsoft Teams հավելվածը) 

հղումը բացելիս, կտեսնեք հետևյալ հաղորդագրությունը 

«Teams» պատկերանշանին սեղմելիս բջջային սարքում կբացվի Microsoft Teams 

ծրագիրը։ 

Բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է մուտքագրել Ձեր իրական ազգանուն անունը: 

2. Ծրագիրը գործարկելու (աշխատացնելու) տարբերակի ընտրությունից հետո Microsoft 

Teams միջավայրում կբացվի հետևյալ հաղորդագրությունը. 
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«Устройства» բաժնում կարող եք տեսնել կապակցված ձայնային սարքերն ու 

տեսասարքերը։ «Введите имя» դաշտում պետք է գրեք ազգանուն, անուն, հայրանուն։  

Տեսախցիկը և խոսափողը անջատեք նկարում ներկայացված տարբերակով։ 

 Այնուհետև սեղմեք «Присоединиться сейчас» կոճակը։ Երբ մոդերատորը թույլ կտա՝ 

Դուք կմիանաք առցանց գիտաժողովին։  
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Զեկույցների ներկայացումը 

 Լիագումար և բաժանմունքային նիստերին զեկույցով հանդես եկողներն իրենց 

զեկույցները պետք է ուղարկեն մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 20-ը ժամը 18։00-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» 

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» 

Բաժանմունք 8 «Բաժանմունք 8-զեկուցողի ազգանուն» 

 

Տեխնիկական խնդիրներ առաջանալու դեպքում, նախապես անհրաժեշտ է դիմել մեզ՝ 

նկարագրելով խնդիրը։  

Զեկույցի ներկայացման ցուցադրությունն իրականացվում է մեր կողմից. զեկուցողը 

ձայնային կապի միջոցով (աուդիոկապը պետք է միացնել հետևյալ կերպ) ներկայացնում է 

զեկույցը և պատասխանում հարցերին գիտաժողովի ծրագրի օրակարգին 

համապատասխան։ Զեկույցի ավարտից հետո զեկուցողը պետք է անջատի խոսափողը։ 
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Նիստերի ժամանակ հարցերի ներկայացման կարգը 

 Զեկուցողի ներկայացումից հետո հարցեր առաջադրելու համար անհրաժեշտ է. 

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

կլինի վարողին. 

2. միայն հարց առաջադրելու համար նիստը վարողի կողմից թույլտվություն 

ստանալուց հետո Դուք կարող եք միացնել խոսափողը, ներկայանալ և առաջադրել 

հարցը՝ հաշվի առնելով ժամանակային կանոնակարգը։ 

3. Դրանից հետո չմոռանաք անջատել խոսափողը և իջեցնել ձեռքը ևս մեկ անգամ՝ 

սեղմելով «поднять руку» կոճակը (համոզվեք, որ անջատել եք խոսափողը և իջեցրել 

ձեռքը, եթե «ձեռքը» եզրագծված է միայն սպիատկով և ոչ թե ամբողջությամբ 

ներկված, ինչպես վերևի նկարում)։  

Եթե դուք ժամանակ չլինելու պատճառով հնարավորություն չստացաք հարց տալու կամ 

տրված  հարցի համար ստացաք բավարար պատասխան, չմոռանա՛ք իջեցնել ձեռքը:  

Մասնակիցների ցանկը ցուցադրելու/թաքցնելու համար կարող եք սեղմել 

«Показать/скрыть участников» գործիքի վրա.  

Նիստից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Завершить звонок» գործիքի վրա։ 
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Փորձնական միացումներ 

 Ձեր Microsoft Teams-ի աշխատունակությունը ստուգելու համար, ինչպես նաև 

ծրագրում աշխատելու հմտություններ ձեռք բերելու համար պլանավորված են փորձնական 

միացումներ ներքևում նշված գրաֆիկով. 

Փորձնական միացում 1 

Նիստ Օր Ժամ 

Լիագումար 22.09.2020թ. 13:00-13:30 

Բաժանմունք 1 22.09.2020թ. 13:30-14:00 

Բաժանմունք 2 22.09.2020թ. 14:00-14:30 

Բաժանմունք 3 22.09.2020թ. 13:00-13:30 

Բաժանմունք 4 22.09.2020թ. 13:30-14:00 

Բաժանմունք 5 22.09.2020թ. 14:00-14:30 

Բաժանմունք 6 22.09.2020թ. 13:00-13:30 

Բաժանմունք 7 22.09.2020թ. 13:30-14:00 

Բաժանմունք 8 22.09.2020թ. 14:00-14:30 

Փորձնական միացում 2 

Նիստ Օր Ժամ 

Լիագումար 25.09.2020թ. 13:00-13:30 

Բաժանմունք 1 25.09.2020թ. 13:30-14:00 

Բաժանմունք 2 25.09.2020թ. 14:00-14:30 

Բաժանմունք 3 25.09.2020թ. 13:00-13:30 

Բաժանմունք 4 25.09.2020թ. 13:30-14:00 

Բաժանմունք 5 25.09.2020թ. 14:00-14:30 

Բաժանմունք 6 25.09.2020թ. 13:00-13:30 

Բաժանմունք 7 25.09.2020թ. 13:30-14:00 

Բաժանմունք 8 25.09.2020թ. 14:00-14:30 
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Նիստին միացման հղումները ակտիվ կլինեն օգտագործման համար փորձնական 

միացումների և գիտաժողովի ընթացքում: 

  

Նիստ Հղում 

Լիագումար https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3A45e02bdf8e0a4f17bf9016ef5eee8b25%40thread.tacv2/1599555533

300?context=%7B%22Tid%22%3A%22cf24728c-729e-48db-8218-

a5a58e2d4059%22%2C%22Oid%22%3A%22ec71c917-6af9-4907-abb0-

2b667903efdb%22%7D 

Բաժանմունք 1 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3Ae7a70933d74846c297369bb1efd41b03%40thread.tacv2/15995030878

42?context=%7B%22Tid%22%3A%22fe4e0fee-bc15-418c-8189-

3c3f05a8990f%22%2C%22Oid%22%3A%22dfdeb642-4587-4835-9cdc-

003c41dee03d%22%7D 

Բաժանմունք 2 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3A7700a31b1dce413c950d5ee74b2dd1b4%40thread.tacv2/1599507773901?con

text=%7B%22Tid%22%3A%22b1afef59-d87a-4ebc-8fa7-

8af9d81a8fb8%22%2C%22Oid%22%3A%2245adf98e-06b5-4a59-9e0b-

27ed7d529010%22%7D 

Բաժանմունք 3 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3Ac1d96b81ee5146cdae81646de7accfb9%40thread.tacv2/1599484165887

?context=%7B%22Tid%22%3A%22fa88d29b-599f-40fa-88a0-

9c6b699ec31d%22%2C%22Oid%22%3A%22f044a03c-cc8d-46be-b810-

4e1825141a93%22%7D 

Բաժանմունք 4 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19:ee73137be6654e178e36c8cf24015a63@thread.tacv2/1599472704837?conte

xt=%7B%22Tid%22:%22f1677423-e4b0-4cb8-9ad2-

45e944bd5c0b%22,%22Oid%22:%22c447d9c9-eed4-47d8-932a-

5836e4c3a07b%22%7D 

Բաժանմունք 5 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3A02533e1e8f7a4768884b9a9826bacbf6%40thread.tacv2/1599502557913?cont

ext=%7B%22Tid%22%3A%224375f6ce-19c2-46ca-b9fb-

551959488474%22%2C%22Oid%22%3A%229cc74e53-a11b-4386-82eb-

5797ee77ef23%22%7D 

Բաժանմունք 6 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3A4b218aa2f107464183db379b7ca5f10a%40thread.tacv2/1599476907904

?context=%7B%22Tid%22%3A%2211ac1074-71e9-44b4-a8ff-

618da7df52c4%22%2C%22Oid%22%3A%22c6b712ff-db4b-4764-b123-

b08b7a5fe035%22%7D 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A45e02bdf8e0a4f17bf9016ef5eee8b25%40thread.tacv2/1599555533300?context=%7B%22Tid%22%3A%22cf24728c-729e-48db-8218-a5a58e2d4059%22%2C%22Oid%22%3A%22ec71c917-6af9-4907-abb0-2b667903efdb%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A45e02bdf8e0a4f17bf9016ef5eee8b25%40thread.tacv2/1599555533300?context=%7B%22Tid%22%3A%22cf24728c-729e-48db-8218-a5a58e2d4059%22%2C%22Oid%22%3A%22ec71c917-6af9-4907-abb0-2b667903efdb%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A45e02bdf8e0a4f17bf9016ef5eee8b25%40thread.tacv2/1599555533300?context=%7B%22Tid%22%3A%22cf24728c-729e-48db-8218-a5a58e2d4059%22%2C%22Oid%22%3A%22ec71c917-6af9-4907-abb0-2b667903efdb%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A45e02bdf8e0a4f17bf9016ef5eee8b25%40thread.tacv2/1599555533300?context=%7B%22Tid%22%3A%22cf24728c-729e-48db-8218-a5a58e2d4059%22%2C%22Oid%22%3A%22ec71c917-6af9-4907-abb0-2b667903efdb%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A45e02bdf8e0a4f17bf9016ef5eee8b25%40thread.tacv2/1599555533300?context=%7B%22Tid%22%3A%22cf24728c-729e-48db-8218-a5a58e2d4059%22%2C%22Oid%22%3A%22ec71c917-6af9-4907-abb0-2b667903efdb%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ae7a70933d74846c297369bb1efd41b03%40thread.tacv2/1599503087842?context=%7B%22Tid%22%3A%22fe4e0fee-bc15-418c-8189-3c3f05a8990f%22%2C%22Oid%22%3A%22dfdeb642-4587-4835-9cdc-003c41dee03d%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ae7a70933d74846c297369bb1efd41b03%40thread.tacv2/1599503087842?context=%7B%22Tid%22%3A%22fe4e0fee-bc15-418c-8189-3c3f05a8990f%22%2C%22Oid%22%3A%22dfdeb642-4587-4835-9cdc-003c41dee03d%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ae7a70933d74846c297369bb1efd41b03%40thread.tacv2/1599503087842?context=%7B%22Tid%22%3A%22fe4e0fee-bc15-418c-8189-3c3f05a8990f%22%2C%22Oid%22%3A%22dfdeb642-4587-4835-9cdc-003c41dee03d%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ae7a70933d74846c297369bb1efd41b03%40thread.tacv2/1599503087842?context=%7B%22Tid%22%3A%22fe4e0fee-bc15-418c-8189-3c3f05a8990f%22%2C%22Oid%22%3A%22dfdeb642-4587-4835-9cdc-003c41dee03d%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ae7a70933d74846c297369bb1efd41b03%40thread.tacv2/1599503087842?context=%7B%22Tid%22%3A%22fe4e0fee-bc15-418c-8189-3c3f05a8990f%22%2C%22Oid%22%3A%22dfdeb642-4587-4835-9cdc-003c41dee03d%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A7700a31b1dce413c950d5ee74b2dd1b4%40thread.tacv2/1599507773901?context=%7B%22Tid%22%3A%22b1afef59-d87a-4ebc-8fa7-8af9d81a8fb8%22%2C%22Oid%22%3A%2245adf98e-06b5-4a59-9e0b-27ed7d529010%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A7700a31b1dce413c950d5ee74b2dd1b4%40thread.tacv2/1599507773901?context=%7B%22Tid%22%3A%22b1afef59-d87a-4ebc-8fa7-8af9d81a8fb8%22%2C%22Oid%22%3A%2245adf98e-06b5-4a59-9e0b-27ed7d529010%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A7700a31b1dce413c950d5ee74b2dd1b4%40thread.tacv2/1599507773901?context=%7B%22Tid%22%3A%22b1afef59-d87a-4ebc-8fa7-8af9d81a8fb8%22%2C%22Oid%22%3A%2245adf98e-06b5-4a59-9e0b-27ed7d529010%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A7700a31b1dce413c950d5ee74b2dd1b4%40thread.tacv2/1599507773901?context=%7B%22Tid%22%3A%22b1afef59-d87a-4ebc-8fa7-8af9d81a8fb8%22%2C%22Oid%22%3A%2245adf98e-06b5-4a59-9e0b-27ed7d529010%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A7700a31b1dce413c950d5ee74b2dd1b4%40thread.tacv2/1599507773901?context=%7B%22Tid%22%3A%22b1afef59-d87a-4ebc-8fa7-8af9d81a8fb8%22%2C%22Oid%22%3A%2245adf98e-06b5-4a59-9e0b-27ed7d529010%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ac1d96b81ee5146cdae81646de7accfb9%40thread.tacv2/1599484165887?context=%7B%22Tid%22%3A%22fa88d29b-599f-40fa-88a0-9c6b699ec31d%22%2C%22Oid%22%3A%22f044a03c-cc8d-46be-b810-4e1825141a93%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ac1d96b81ee5146cdae81646de7accfb9%40thread.tacv2/1599484165887?context=%7B%22Tid%22%3A%22fa88d29b-599f-40fa-88a0-9c6b699ec31d%22%2C%22Oid%22%3A%22f044a03c-cc8d-46be-b810-4e1825141a93%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ac1d96b81ee5146cdae81646de7accfb9%40thread.tacv2/1599484165887?context=%7B%22Tid%22%3A%22fa88d29b-599f-40fa-88a0-9c6b699ec31d%22%2C%22Oid%22%3A%22f044a03c-cc8d-46be-b810-4e1825141a93%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ac1d96b81ee5146cdae81646de7accfb9%40thread.tacv2/1599484165887?context=%7B%22Tid%22%3A%22fa88d29b-599f-40fa-88a0-9c6b699ec31d%22%2C%22Oid%22%3A%22f044a03c-cc8d-46be-b810-4e1825141a93%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ac1d96b81ee5146cdae81646de7accfb9%40thread.tacv2/1599484165887?context=%7B%22Tid%22%3A%22fa88d29b-599f-40fa-88a0-9c6b699ec31d%22%2C%22Oid%22%3A%22f044a03c-cc8d-46be-b810-4e1825141a93%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:ee73137be6654e178e36c8cf24015a63@thread.tacv2/1599472704837?context=%7B%22Tid%22:%22f1677423-e4b0-4cb8-9ad2-45e944bd5c0b%22,%22Oid%22:%22c447d9c9-eed4-47d8-932a-5836e4c3a07b%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:ee73137be6654e178e36c8cf24015a63@thread.tacv2/1599472704837?context=%7B%22Tid%22:%22f1677423-e4b0-4cb8-9ad2-45e944bd5c0b%22,%22Oid%22:%22c447d9c9-eed4-47d8-932a-5836e4c3a07b%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:ee73137be6654e178e36c8cf24015a63@thread.tacv2/1599472704837?context=%7B%22Tid%22:%22f1677423-e4b0-4cb8-9ad2-45e944bd5c0b%22,%22Oid%22:%22c447d9c9-eed4-47d8-932a-5836e4c3a07b%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:ee73137be6654e178e36c8cf24015a63@thread.tacv2/1599472704837?context=%7B%22Tid%22:%22f1677423-e4b0-4cb8-9ad2-45e944bd5c0b%22,%22Oid%22:%22c447d9c9-eed4-47d8-932a-5836e4c3a07b%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:ee73137be6654e178e36c8cf24015a63@thread.tacv2/1599472704837?context=%7B%22Tid%22:%22f1677423-e4b0-4cb8-9ad2-45e944bd5c0b%22,%22Oid%22:%22c447d9c9-eed4-47d8-932a-5836e4c3a07b%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A02533e1e8f7a4768884b9a9826bacbf6%40thread.tacv2/1599502557913?context=%7B%22Tid%22%3A%224375f6ce-19c2-46ca-b9fb-551959488474%22%2C%22Oid%22%3A%229cc74e53-a11b-4386-82eb-5797ee77ef23%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A02533e1e8f7a4768884b9a9826bacbf6%40thread.tacv2/1599502557913?context=%7B%22Tid%22%3A%224375f6ce-19c2-46ca-b9fb-551959488474%22%2C%22Oid%22%3A%229cc74e53-a11b-4386-82eb-5797ee77ef23%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A02533e1e8f7a4768884b9a9826bacbf6%40thread.tacv2/1599502557913?context=%7B%22Tid%22%3A%224375f6ce-19c2-46ca-b9fb-551959488474%22%2C%22Oid%22%3A%229cc74e53-a11b-4386-82eb-5797ee77ef23%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A02533e1e8f7a4768884b9a9826bacbf6%40thread.tacv2/1599502557913?context=%7B%22Tid%22%3A%224375f6ce-19c2-46ca-b9fb-551959488474%22%2C%22Oid%22%3A%229cc74e53-a11b-4386-82eb-5797ee77ef23%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A02533e1e8f7a4768884b9a9826bacbf6%40thread.tacv2/1599502557913?context=%7B%22Tid%22%3A%224375f6ce-19c2-46ca-b9fb-551959488474%22%2C%22Oid%22%3A%229cc74e53-a11b-4386-82eb-5797ee77ef23%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A4b218aa2f107464183db379b7ca5f10a%40thread.tacv2/1599476907904?context=%7B%22Tid%22%3A%2211ac1074-71e9-44b4-a8ff-618da7df52c4%22%2C%22Oid%22%3A%22c6b712ff-db4b-4764-b123-b08b7a5fe035%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A4b218aa2f107464183db379b7ca5f10a%40thread.tacv2/1599476907904?context=%7B%22Tid%22%3A%2211ac1074-71e9-44b4-a8ff-618da7df52c4%22%2C%22Oid%22%3A%22c6b712ff-db4b-4764-b123-b08b7a5fe035%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A4b218aa2f107464183db379b7ca5f10a%40thread.tacv2/1599476907904?context=%7B%22Tid%22%3A%2211ac1074-71e9-44b4-a8ff-618da7df52c4%22%2C%22Oid%22%3A%22c6b712ff-db4b-4764-b123-b08b7a5fe035%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A4b218aa2f107464183db379b7ca5f10a%40thread.tacv2/1599476907904?context=%7B%22Tid%22%3A%2211ac1074-71e9-44b4-a8ff-618da7df52c4%22%2C%22Oid%22%3A%22c6b712ff-db4b-4764-b123-b08b7a5fe035%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A4b218aa2f107464183db379b7ca5f10a%40thread.tacv2/1599476907904?context=%7B%22Tid%22%3A%2211ac1074-71e9-44b4-a8ff-618da7df52c4%22%2C%22Oid%22%3A%22c6b712ff-db4b-4764-b123-b08b7a5fe035%22%7D
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Բաժանմունք 7 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3A474f76cdc75f4926890e908a1f4af72d%40thread.tacv2/1599481291591

?context=%7B%22Tid%22%3A%226d493ac1-b0ad-46cd-8fa7-

d42027446ae0%22%2C%22Oid%22%3A%2235eef537-6ce0-4968-bc7b-

d1c10d42adf7%22%7D 

Բաժանմունք 8 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3Acff4f356128e486085361845b85c35ca%40thread.tacv2/1599507455383?conte

xt=%7B%22Tid%22%3A%22fbdbb561-01be-4718-b060-

780c47c83cd2%22%2C%22Oid%22%3A%221afd7b5f-04a9-4ca1-82a6-

100b5c6ff9c8%22%7D 

 

Մասնակիցների գրանցումը, գիտաժողովի բացումը և փակումը տեղի են ունենալու 

լիագումար նիստին համապատասխան հղումով: 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A474f76cdc75f4926890e908a1f4af72d%40thread.tacv2/1599481291591?context=%7B%22Tid%22%3A%226d493ac1-b0ad-46cd-8fa7-d42027446ae0%22%2C%22Oid%22%3A%2235eef537-6ce0-4968-bc7b-d1c10d42adf7%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A474f76cdc75f4926890e908a1f4af72d%40thread.tacv2/1599481291591?context=%7B%22Tid%22%3A%226d493ac1-b0ad-46cd-8fa7-d42027446ae0%22%2C%22Oid%22%3A%2235eef537-6ce0-4968-bc7b-d1c10d42adf7%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A474f76cdc75f4926890e908a1f4af72d%40thread.tacv2/1599481291591?context=%7B%22Tid%22%3A%226d493ac1-b0ad-46cd-8fa7-d42027446ae0%22%2C%22Oid%22%3A%2235eef537-6ce0-4968-bc7b-d1c10d42adf7%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A474f76cdc75f4926890e908a1f4af72d%40thread.tacv2/1599481291591?context=%7B%22Tid%22%3A%226d493ac1-b0ad-46cd-8fa7-d42027446ae0%22%2C%22Oid%22%3A%2235eef537-6ce0-4968-bc7b-d1c10d42adf7%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Acff4f356128e486085361845b85c35ca%40thread.tacv2/1599507455383?context=%7B%22Tid%22%3A%22fbdbb561-01be-4718-b060-780c47c83cd2%22%2C%22Oid%22%3A%221afd7b5f-04a9-4ca1-82a6-100b5c6ff9c8%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Acff4f356128e486085361845b85c35ca%40thread.tacv2/1599507455383?context=%7B%22Tid%22%3A%22fbdbb561-01be-4718-b060-780c47c83cd2%22%2C%22Oid%22%3A%221afd7b5f-04a9-4ca1-82a6-100b5c6ff9c8%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Acff4f356128e486085361845b85c35ca%40thread.tacv2/1599507455383?context=%7B%22Tid%22%3A%22fbdbb561-01be-4718-b060-780c47c83cd2%22%2C%22Oid%22%3A%221afd7b5f-04a9-4ca1-82a6-100b5c6ff9c8%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Acff4f356128e486085361845b85c35ca%40thread.tacv2/1599507455383?context=%7B%22Tid%22%3A%22fbdbb561-01be-4718-b060-780c47c83cd2%22%2C%22Oid%22%3A%221afd7b5f-04a9-4ca1-82a6-100b5c6ff9c8%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Acff4f356128e486085361845b85c35ca%40thread.tacv2/1599507455383?context=%7B%22Tid%22%3A%22fbdbb561-01be-4718-b060-780c47c83cd2%22%2C%22Oid%22%3A%221afd7b5f-04a9-4ca1-82a6-100b5c6ff9c8%22%7D&fbclid=IwAR1QbNHGRRrQDcPsXrxL2L-88vb95taG8puiewOz_3y5H4jBE-Jq9dGxYyA

