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ՇՊՀ-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳԱՂԱՓԱՐ_ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

1. Գաղափար առաջարկի անվանումը 

 Էլեկտրոնային թերթ/ամսագիր 

2. Գաղափար առաջարկի կիրառման գիտության 

բնագավառը/մասնագիտությունը 

 Զբոսաշրջություն, կառավարում 

3. Հիմնախնդիրն ու հիմնախնդրից բխող գաղափար առաջարկի համապարփակ 

նկարագիրը 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի «Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների» կենտրոնը (այսուհետ՝ 

Կենտրոն) նախաձեռնել է էլեկտրոնային թերթի/ամսագրի ստեղծումը, որն 

առաջնահերթ միտված է ՀՀ քաղաքացիներին: Թերթում/ամսագրում կարող եք գտնել 

Շիրակի մարզի զբոսաշրջության բնագավառին վերաբերող տարաբնույթ նյութեր:  

Թերթի/ամսագրի ստեղծումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 

ներկայումս Շիրակի մարզը և, մասնավորապես, Գյումրին դարձել է ներքին 

զբոսաշրջության գրավիչ տիրույթներից մեկը: Շաբաթվա գրեթե բոլոր օրերին 

Գյումրում կարելի է հանդիպել ՀՀ այլ մարզերից ժամանած զբոսաշրջիկների: Ըստ 

այդմ՝ անհրաժեշտ է օպերատիվ ձևով բավարարել զբոսաշրջիկների 

տեղեկատվական պահանջմունքները: Այդ նպատակով թերթում/ամսագրում 

առանձնացրել ենք հետևյալ բաժինները. 

1. Լեզու: Այս բաժնում կներկայացվի Գյումրվա բարբառից մեկ բառ և 

զբոսաշրջային ոլորտից մեկ հասկացություն:  

2. Ե՛կ ծանոթանանք: Այս բաժնում կտեսնեք հարցազրույցներ շիրակցի հայտնի և 

անհայտ դեմքերի հետ:  

3. Անկեղծանում են արժեքները:  Այս խորագրում կգտնեք աննյութական 

մշակույթի արժեքների մասին նյութեր: Ենթադրվում է երևակայական զրույց 

այս կամ այն արժեքի հետ: 

4. Խոհանոց: Այս հատվածում առաջնահերթ ներկայացվում են Շիրակի մարզին 

հատուկ խոհանոցային բաղադրատոմսերը:  

5. Շուկա: Այս հատվածում ներկայացվում են Շիրակի մարզում ստեղծվող 

ապրանքները և ծառայությունները: 

6. Օգտակար խորհուրդներ զբոսաշրջիկներին:  
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7. Ճանապարհորդական լուսանկարներ: Այս բաժնում կտեղադրվի չորսից հինգ 

լուսանկար և հակիրճ ձևով կտրվի դրանց նկարագիրը:  

8. ՇՊՀ: Այս բաժնում կտեղադրվեն բուհին նվիրված հետաքրքրաշարժ նյութեր: 

9. Նախաձեռնություններ: Այս բաժնում կխոսվի այն նախաձեռնությունների (այդ 

թվում՝ դրամաշնորհային ծրագրերի ձևով) մասին, որոնք միտված են մարզի 

զարգացմանը:  

10. Հյուրանոցներ, հյուրատներ: Այս բաժնում կներկայացվեն այն վայրերը, որտեղ 

կարող են մնալ զբոսաշրջիկները:  

Հասկանալի է, որ թերթի/ամսագրի բաղկացուցիչ մասերից մեկը նվիրված է 

լինելու Շիրակի պետական համալսարանի՝ որպես քաղաքի գրավիչ կետերից մեկի 

ներկայացմանը, ինչը ևս մեկ անգամ կարող է դառնալ բուհի հանդեպ ուշադրության 

կիզակետման այլընտրանքային ուղի:  

4. Թիմի անդամների ինքնակենսագրականները և պոտենցիալ գործընկերների 

ցուցակը (Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ և/կամ 

աշխատողներ, արտաքին կազմակերպություններ և/կամ անհատներ) 

Թիմի անդամների ինքնակենսագրականները կցված են սույն փաստաթղթին 

- 

5. Պոտենցիալ ֆինանսավորման աղբյուրների ցուցակը (անհատ(ներ), 

կազմակերպություն(ներ)) 

 Գաղափարի իրագործումն այս փուլում ֆինանսավորման կարիք չունի:   

6. Գաղափար-առաջարկի իրագործման պոտենցիալ արդյունքների  

համապարփակ նկարագիրը (առավելագույնը 200 բառ) 

Գաղափար-առաջարկի իրագործման արդյունքում մասնակից ուսանողները՝ 

 սովորում են իրենց տեսական մասնագիտական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

 զբոսաշրջության ոլորտին զուգահեռ ձեռք են բերում գովազդի, PR-ի ու 

մարքեթինգի ոլորտներին վերաբերող գիտելիքներ ու կարողություններ, 

 ձեռք են բերում նոր ծանոթություններ՝ ընդլայնելով սեփական          

սոցիալական ցանցը, 

 զարգացնում են իրենց վերլուծական կարողությունն ու համակարգային 

մտածողությունը, 

 բավարարում են իրենց ինքնադրսևորման պահանջմունքը: 
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7. Գործողությունների սկիզբն ու ավարտը՝ 

Գործողությունների սկիզբ - 01.07.2021թ. 

Գործողությունների ավարտ - : 

 

 

 


