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VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ 

ՀՊՄՀ-ի համար առաջնային խնդիր է հանդիսանում 

ուսումնառողների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման, դրանց 

գիտականության, հետազոտական և ակադեմիական ազնվության 

ապահովումը: Սկսված 2010 թվականից առ այսօր բուհը 

շարունակում է արդյունավետ միջավայր ստեղծել հետազոտական 

աշխատանքների իրականացման համար՝ նորացվում են 

լաբորատորիաները, ընթերցասրահները ու գրադարաները, 

հագեցվում են գիտական սարքավորումներով և գրականությամբ: 

Ընդլայնվում է նաև համալսարանի դասախոսական անձնակազմի 

համագործակցությունը ինչպես տեղական այնպես էլ 

արտասահմանայն գիտական և բուհական կառույցների հետ: 

Չափանիշում ներկայացված խնդիրների լուծման  համար ՀՊՄՀ-ն 

ընտրել է որակի ամբողջական կառավարման հայեցակարգային 

սկզբունքները և դաշտի ուժերի կառավարման ռազմավարական 

մոտեցումները, որոնք արտահայտվում են “պլանավորում-

իրականացում-գնահատում-բարելավում” հաջորդական 

գործընթացներում անհրաժեշտ փոփոխությունների կառավարման 

քայլերն ու գործընթացները: 

 

ԿԱՐԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 

Նշված խնդրի առնչությամբ իրականացված կարիքների հետազոտությունը, բացահայտել է. 

1. Համալսարանում իրականացվող հետազոտական աշխատանքների ոլորտում առկա կարիքների 

վերհանման հստակ մոտեցումների և միասնական ծրագրի, համապատասխան քաղաքականության 

մշակման և հաստատման անհրաժեշտությունը 

2. Ուղղակի շահեկիցների /ուսանողներ, դասախոսներ, երիտասարդ գիտնականներ, 

հետազոտողներ/ և վերջնական կրթական արդյունքները կիրառողների /արտաքին շահեկիցների/ 

կարիքների վերհանման անհրաժեշտությունը և նրանց կողմից տրամադրվող հետադարձ կապը,  որը 

կարող է իրականացվող հետազոտական աշխատանքների համար արդյունավետության գնահատման 

ցուցիչ հանդիսանալ:  

3. Բուհում ընթացող հետազոտական աշխատանքների /որոնք կարիք ունեն նաև առավել 

թիրախային և նպատակաուղղված լինելու և հենվեն հետազոտական ոլորտում առկա կարիքների ու 

միջազգային առաջավոր փորձի ուսումնասիրության վրա/ հստակ կանոնակարգման 

անհրաժեշտությունը:  

 

Գործողություն Քայլեր Ընթացիկ 

վիճակը 

Ռեսուրս Վերջնարդյունք Պատասխանա-

տու թիմ 

Ժամանա- 

կահատ-

ված 

Վերջնարդյունք-ների 

գնահատման ցուցիչներ 

Ա. ՀՊՄՀ-ում 

հետազոտական 

աշխատանքների 

զարգացման 

ռազմավարության 

մշակում և ներդնում՝ 

կարճաժամկետ ու 

միջնաժամկետ ծրագրեր 

ներառմամբ 

 
 

 Ընթացքի մեջ Գիտահետա-

զոտական 

կենտրոն 

 

Ամբիոններ 

Հետազոտական 

աշխատանքների 

զարգացման 

ռազմավարություն 

. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

05. 2013 

05. 2014 

Հետազոտողի 

հստակեցված 

գործառույթներ 

 

 

Ուսումնասիրել 

խնդրի դրվածքը 

բուհում, ՀՀ-ում և 

արտասահմա-նում 

Կատարված Գիտահետա-

զոտական 

կենտրոն 

 

ՀՀ և ՀՊՄՀ 

գիտահետազոտական 

կարիքների և ուղենիշների 

հստակեցում  

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

08.2013 

12.2013 

Հետազոտության 

արձանագրու-

թյունները 
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Ամբիոններ  ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

Համապատասխանութ

յուն առաջավոր 

բուհերի 

քաղաքականու-թյանը 

և ՀՀ օրենքներին 

ՀՊՄՀ 

հետազոտական 

աշխատանքների 

զարգացման 

հայեցակարգի 

մշակում 

Ընթացքի մեջ Գիտահետա-

զոտական 

կենտրոն 

 

Ամբիոններ 

Հետազոտական 

աշխատանքների 

զարգացման 

հայեցակարգ 

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

08.2013 

12.2013 

Քննարկումներ 

ամբիոններում 

 

Հետադարձ կապ 

ամբիոններից 

ՀՊՄՀ 

հետազոտական 

աշխատանքների 

զարգացման 

քաղաքականու- 

թյան  մշակում 

Ընթացքի մեջ Գիտահետա-

զոտական 

կենտրոն 

 

Ամբիոններ 

Հետազոտական 

աշխատանքների 

զարգացման 

քաղաքականու թյուն   

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

08.2013 

12.2013 

Քննարկումներ 

ամբիոններում 

 

Հետադարձ կապ 

ամբիոններից 

Մշակված 

նախագիծ-

տարբերակների 

քննարկում բուհի 

համապատաս-խան 

կառույցնե-րում 

 

Պլանավոր-ված Գիտահետա-

զոտական 

կենտրոն 

 

Ամբիոններ 

Բարեփոխումների, 

դիտողությունների 

առաջարկների փաթեթի 

ստեղծում 

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

08.2013 

12.2013 

Քննարկումներ 

ամբիոններում, 

գիտխորհրդում 

 

Հետադարձ կապ 

ամբիոններից 

Լրամշակված 

տարբերակի 

հաստատում 

 

 

Պլանավոր-ված Գիտահետա-

զոտական 

կենտրոն 

 

Գիտխոր-հուրդ 

ՀՊՄՀ հետազոտական 

աշխատանքների 

զարգացման 

հայեցակարգ և 

քաղաքականու- թյուն   

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

05. 2013 

05. 2014 

Գիտխորհրդի 

հաստատում 
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Մշակված և 

հաստատված 

ռազմավարու- 

թյունը ներդնել 

ՀՊՄՀ 

համակարգում 

Պլանավոր-ված Գիտահետա-

զոտական 

կենտրոն 

 

Ամբիոններ 

 

Գիտխոր-հուրդ 

ՀՊՄՀ 

գիտահետազոտական 

ռազմավարությամբ 

սահմանված 

ընթացակարգերի և 

հայեցակարգերի 

գործունեության  

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

05. 2013 

05. 2014 

Հետազոտության 

արձանագրու-

թյունները 

 

Դրական հետադարձ 

կապ ամբիոններից 

(ֆոկուս խումբ) 

 

Բ. Երիտասարդ 

դասախոսների 

գիտահետազոտական 

գործունեության 

խրախուսման 

ընթացակարգերի 

կարգավորում 

 Ընթացքի մեջ Համաշխար-

հային Բանկի 

դրամաշնորհ 

Կրթության 

որակ և 

համապատասխ

անություն ՎԾ-2 

Համապատասխան 

ընթացակարգի  

առկայություն ՀՊՄՀ-ում 

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

05. 2013 

05. 2014 

Հետազոտողի 

գործունեության 

հստակեցում 

 

Հետազոտական 

աշխատանքի ոլորտի 

հստակեցում  

 

Հետազոտողի 

ինքնուրույնության 

մեծացում 

Մշակել 

երիտասարդ 

հետազոտողնե-րի 

գործունեությու-նը 

խրախուսող 

ձևաչափ 

 

Կատարված  Համաշխար-

հային Բանկի 

դրամաշնորհ 

Կրթության 

որակ և 

համապատասխ

անություն ՎԾ-2 

ՀՊՄՀ երիտասարդ 

հետազոտողների 

գործունեությունը 

խրախուսող ձևաչափ  

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

05. 2013 

01. 2014 

Քննարկումներ 

ամբիոններում 

 

Հետադարձ կապ 

ամբիոններից 

Կազմել առանձին 

նորմատիվային 

կարգեր 

Ընթացքի մեջ Համաշխար-

հային Բանկի 

դրամաշնորհ 

Կրթության 

որակ և 

համապա-

տասխանու-

թյուն ՎԾ-2 

Նորմատիվ կարգերի 

առկայություն 

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

11. 2013 

03. 2014 

Նորմատիվ ակտերով 

բավարարվա-ծության 

գնահատում 

երիտասարդ 

դասախոսների կողմից 
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Երիտասարդ 

հետազոտողնե-րի 

գործունեու-թյունը 

խրախուսող 

ձևաչափը 

ներկայացնել 

հաստատման 

 

Պլանավոր-ված Համաշխարհայ

ին Բանկի 

դրամաշնորհ 

Կրթության 

որակ և 

համապա-

տասխանու-

թյուն ՎԾ-2 

ՀՊՄՀ երիտասարդ 

հետազոտողների 

գործունեությունը 

խրախուսող ձևաչափ 

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

05.2014 Գիտխորհրդի 

հաստատում 

 

Ռեկտորի հրաման 

Գ. ՀՊՄՀ-ում 

գրագողության կան-

խարգելման միտված 

կարգի և գործառույթների 

իրականացում 

 Ընթացքի մեջ Գիտահետազո

տական 

կենտրոն 

 

Ասպիրանտուր

այի բաժին  

 

Մասնագիտա-

կան 

խորհուրդներ 

 

 Ամբիոններ 

Համապատասխան 

կարգի առկայություն  

ՀՊՄՀ-ում 

. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

 

Վ. Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ 

պրակտիկայի 

վարչության պետ 

10. 2010 

03. 2015 

 

Հետազոտության 

ինքնուրույն անցկացման 

չաձանիշներ 

 

Գրագողության 

բացահայտման 

մեխանիզմներ 

 

ՀՊՄՀ-ում 

գրագողության հետ 

կապված առկա 

խնդիրների 

ուսումնասիրում և 

քննարկումներ 

ամբիոններում, 

պաշտպանական 

մասնագիտա-կան 

խորհուրդներում և 

այլ շահեկիցների 

հետ 

Ընթացքի մեջ Գիտահետազո

տական 

կենտրոն, 

ասպիրանտուր

այի բաժին, 

մասնագիտակ

ան 

խորհուրդներ, 

ամբիոններ 

Գրագողության դեմ 

պայքարի հստակեցված 

ներբուհական 

մոտեցումներ  

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

 

Վ. Սարգսյան, 

պրակտիկայի 

վարչության պետ 

10. 2013 

05. 2014 

Քննարկում-

խորհրդակցում-ներ  

Ֆոկուս խմբեր 

մագստրոսների և 

ասպիրանտների հետ  

 

  

 

 

ՀՊՄՀ-ում 

գրագողության 

կանխարգելման 

կանոնակարգի 

քննարկում և 

Պլանավոր-ված Գիտահետազո

տական 

կենտրոն, 

ասպիրանտուր

այի բաժին, 

Գրագողության 

կանխարգելման 

կանոնակարգի ստեղծում 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

 

05.2014  

12.2014  

Կանոնակարգի 

քննարկում 

գիտաշխատողների և 

երիտասարդ 

գիտնականների հետ 
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մշակում մասնագիտակ

ան 

խորհուրդներ, 

ամբիոններ 

Վ. Սարգսյան, 

պրակտիկայի 

վարչության պետ 

ՀՊՄՀ-ում 

գրագողության 

կանխարգելման 

կանոնակարգի 

հաստատում՝ որպես 

պաշտանական 

փաստաթուղթ  

Պլանավոր-ված Գիտահետազո

տական 

կենտրոն, 

ասպիրանտուր

այի բաժին, 

մասնագիտակ

ան 

խորհուրդներ, 

ամբիոններ 

 

 

 

Գրագողության 

կանխարգելման 

հաստատված 

կանոնակարգ 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

 

Վ. Սարգսյան, 

պրակտիկայի 

վարչության պետ 

 

03. 2015 Գիտ խորհրդր 

հաստատում, կայքում 

տեղադրում  

Դ. ՀՊՄՀ-ում 

հետազոտական 

գործունեության 

միջազգայնացում 

 Ընթացքի մեջ Համաշխարհա-

յին Բանկի 

դրամաշնորհ 

Կրթության 

որակ և 

համապա-

տասխանու-

թյուն ՎԾ-2 

 

Համապատասխան 

կանոնակարգի 

առկայություն  

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

05. 2013 

05. 2014 

Հետազոտողի գիտական 

գործունեության 

ընդլայնում 

 

Միջազգային գիտական 

դաշտին ինտեգրում 

 

Գրախոսվող 

պարբերական-ներում 

տպագրման 

հնարավորու-թյունների 

ընդլայնում   

Ուսումնասիրել ՀՀ և 

արտասահման-յան 

բուհերի փորձը 

Կատարված 

 

Համաշխարհայ

ին Բանկի 

դրամաշնորհ 

Կրթության 

որակ և 

համապա-

տասխանու-

թյուն ՎԾ-2 

 

Հետազոտության 

միջազային 

ուղղվածության 

հստակեցում 

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

05. 2013- 

01. 2014 

Առաջատար բուհերի 

կարգերի և միջազգային 

գործունեության  

ուսումնասիրություն 
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Մշակել և ստեղծել 

ՀՊՄՀ միջազգային 

հետազոտական 

գործունեության 

առանձին 

կանոնակարգ 

Կատարված Համաշխարհայ

ին Բանկի 

դրամաշնորհ 

Կրթության 

որակ և 

համապա-

տասխանու-

թյուն ՎԾ-2 

ՀՊՄՀ միջազգային 

հետազոտական 

գործունեության 

կանոնակրգի նախագիծ 

   

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

 

Վ. Սարգսյան, 

պրակտիկայի 

վարչության պետ 

05. 2013- 

01. 2014 

ՀՊՄՀ 

գիտահետազոտական 

կենտրոնի և միջազգային 

բաժնի համատեղ 

քննարկումներ 

Հաստատել ՀՊՄՀ 

միջազգային 

հետազոտական 

գործունեության 

կանոնակարգը 

Պլանավորված Համաշխարհայ

ին Բանկի 

դրամաշնորհ 

Կրթության 

որակ և 

համապա-

տասխանու-

թյուն ՎԾ-2 

ՀՊՄՀ միջազգային 

հետազոտական 

գործունեության 

կանոնակարգի 

գործառնություն 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

 

Վ. Սարգսյան, 

պրակտիկայի 

վարչության պետ 

05. 2014 Միջազգային 

հետազոտություններում 

ներգրավված 

պրոֆեսորադասախոսա

կան անձնակազմ 

Ե. Հիմնարար և 

կիրառական 

հետազոտությունների 

ներդրման 

արդյունավետության 

ապահովում կրթական 

գործընթացում, 

տարածաշրջանի և երկրի 

տնտեսությունում 

 Ընթացքի մեջ Գիտահետա-

զոտական 

կենտրոն 

 

Ամբիոններ 

Ձևավորված և գործող 

ուսումնագիտա-

նորարարական 

համալիրներ 

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

10. 2013 

05. 2014 

Տեսության և 

պրակտիկայի կապը 

կխորանա, կնպաստի 

կարողություն-ների վրա 

հիմնված ուսուցման 

գործընթացին  
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Ուսումնասիրել ՀՀ և 

արտասահման-յան 

բուհերի փորձը 

Ընթացքի մեջ Գիտահետա-

զոտական 

կենտրոն 

 

Ամբիոններ 

Հիմնարար և 

կիրառական 

հետազոտությունների 

ներդրման 

արդյունավետության 

ուղիների հստակեցում 

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

10. 2013- 

05. 2014 

Առաջավոր բուհերում  

հետազոտությունների 

արդյունավետոթւյան 

մեխանիզմների 

համադրում  

Ներդնել 

գիտահետազո-

տական 

գործունեությանն 

աջակցելու համար 

տեղեկատվական 

համակարգ  

Պլանավորված Գիտահետա-

զոտական 

կենտրոն 

 

Ամբիոններ 

Գիտահետազոտական 

գործունեությանն 

աջակցող գործող 

տեղեկատվական 

համակարգ  

 

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

10. 2013- 

05. 2014 

Կենտրոնի 

հաշվետվություններ 

Իրականացնել 

ՀՊՄՀ-ի 

հետազոտական ու 

կրթական 

կենտրոնների 

ինտեգրում`   

ուսումնագիտա-

նորարարական 

համալիրների ձևա-

վորում 

Պլանավորված Գիտահետա-

զոտական 

կենտրոն 

 

Ամբիոններ 

Ձևավորված և գործող 

ուսումնագիտա-

նորարարական 

համալիրներ 

Ս. Գևորգյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. Վարդանյան 

ՀՊՄՀ գիտ. 

կենտրոնի 

ղեկավար 

10. 2013- 

05. 2014 

Ուսումնագիտա-

նորարարական 

համալիրների 

առկայություն 

 


