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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ. 

     Սույն ուղեցույցի նպատակն է ներդնել ՀԲԻ-ում որակի ապահովման որոշակի 

համակարգ, որը, գնահատելով ինստիտուտի բոլոր  բաժինների գործնեությունը,  

կներկայացնի այն խնդիրները, որոնց լուծումը կնպաստի ինստիտուտի 

առաքելության և հիմնական ռազմավառական նպատակների արդյունավետ 

իրականացմանը, նաև գործող համակարգերի որակի բարձրացմանը: 

     ՈԱ շրջանակներում որակի  ապահովումը ոչ միայն որակի համար 

պատասխանատուների, այլ և ՀԲԻ բոլոր աշխատակիցների 

պատասխանատվությունն է՝ յուրաքանչյուր անձ պատասխանատու է մյուսների 

համար՝փոխհամագործակցելով միմյանց հետֈ Որակի բարելավումը կատարվում է 

առաքելությանը և նպատակներին համաձայն ինստիտուտի գործընթացները  

գնահատելու միջոցով: ՈԱ շրջանակում գործընթացների  յուրաքանչյուր փուլում 

ստուգում է կատարվում և հետադարձ կապ է ապահովվում ֈ  ՈԱ շրջանակներում 

կարևորվում է  նաև ինքնավերլուծությունը,  որպես որակի բարելավմանն և 

արդյունավետությանն ուղղված գործընթացների հիմնական և կարևոր մաս:  

ՀԲԻ որակի ապահովման քաղաքականությունն ու ընթացակար•երը պետք է 

նպաստեն կրթության գերխնդրի իրագործմանը, կրթության որակի բարձրացմանը, 

օժանդակելով բուհի կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձ- 

րացմանն ու վարչարարության նվազեցմանը, մրցունակության զար•ացմանը և 

ուսանողակենտրոն ուսումնառության ներդրմանն ու բարելավմանը: 

 

1. ´²ðÒð²¶àôÚÜ ÎðÂàôÂÚ²Ü àð²ÎÆ ²ä²ÐàìØ²Ü     Ð²Ø²Î²ð¶Æ 

Òºì²ìàðØ²Ü Þðæ²Ü²ÎÀ ºì  ¶àðÌàôÜºՈՒԹՅԱՆ  ÐÆØÜ²Î²Ü 

êÎ¼´àôÜøÜºðÀ 

                                                      

1.1 àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ñ·³íáñÇã ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ  

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ¨ áñ³ÏÇ Ñ³í³ëïÙ³Ý Ýáñ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍÙ³Ý ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ ëÏëí»É »Ý ºíñ³ËáñÑñ¹Ç “àñ³ÏÇ 

Ñ³í³ëïÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÁ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ. 



 
 
 

Ð³Û³ëï³Ý, ìñ³ëï³Ý ¨ ²¹ñµ»ç³Ý” Íñ³·ñÇó ëÏë³Í 2000 Ãí³Ï³ÝÇó: Üßí³Í 

Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ Ùß³Ïí³Í ³½·³ÛÇÝ ½»ÏáõÛóÝ»ñáõÙ ¨ 3 »ñÏñÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý 

Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ Ñéã³Ï³·ñ»ñáõÙ ß»ßïíáõÙ ¿ñ áñ³ÏÇ Ñ³í³ëïÙ³Ý Ýáñ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, µáõÑ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý 

ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óáõÙÁ (ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ), 

³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ áñ³ÏÇ 

Ñ³í³ëïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ: ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÇã ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ó¨³íáñí»É ¨ Ùß³Ïí»É »Ý 

´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ï³ñµ»ñ ÷áõÉ»ñáõÙ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ. 

 „ ´áÉáÝÇ³ÛÇ Ñéã³Ï³·ÇñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýå³ï³Ï /´áÉá ÝÇ³, 1999Ã./. 

§²ç³ÏóáõÃÛáõÝ »íñáå³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý 

³ëå³ñ»½áõÙ` ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí Ñ³Ù»Ù³ï»ÉÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ¨ 

Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ¦: 

 „ äñ³Ñ³ÛÇ Ñéã³Ï³·ñáõÙ Ó¨³Ï»ñåí³Í »Ý áñáß³ÏÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ ñ³Ï³ÝÝ»ñ 

/2001Ã./. §ºíñáå³ÛÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ã»óÇÝ ³ÛÝ Ï»Ýë³Ï³Ý 

¹»ñÁ, áñÝ áõÝ»Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ºíñáå³ÛáõÙ` áñ³ÏÇ µ³ñÓñ 

ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ Ñ³í³ëïÙ³Ý ¨ áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý 

¹Ûáõñ³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: Üñ³Ýù Ëñ³Ëáõë»óÇÝ Ý³¨ ³í»ÉÇ ë»ñï 

Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÷áË×³Ý³ãÙ³Ý ¨ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ó³Ýó»ñÇ ÙÇç¨: 

Üñ³Ýù ß»ßï»óÇÝ »íñáå³Ï³Ý ë»ñï 10 Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ÷áË³¹³ñÓ 

íëï³ÑáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÷áËÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²í»ÉÇÝ, Ýñ³Ýù Ëñ³Ëáõë»óÇÝ 

Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` 

ï³ñ³Í»Éáõ É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ ¨ ëï»ÕÍ»Éáõ ëó»Ý³ñÝ»ñ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

¨ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý /Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý/ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ 

ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ Ïáã ³ñ»óÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉ 

µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³½·³ÛÇÝ 

·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÎñÃáõÃÛ³Ý àñ³ÏÇ Ð³í³ëïÙ³Ý 

ºíñáå³Ï³Ý ò³ÝóÇÝ (àÐºò)` Ñ³Ù³ï»Õ ³ßË³ï»É »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ»ÝùÇ ëï»ÕÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ¨ ï³ñ³Í»É É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÁª 



 
 
 

Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáí àÐºò-ÇÝ ã³Ý¹³Ù³·ñí³Í »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï¦: 

 „ ´»éÉÇÝÇ Ñéã³Ï³·ñáõÙ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÁ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ï»Õ ¿ 

Ñ³ïÏ³óí³Í /2003Ã./. §´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÁ Çñ³í³Ùµ ¹³ñÓ»É ¿ 

ºíñáå³Ï³Ý ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÎñÃáõÃÛ³Ý î³ñ³ÍùÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ 

ëÇñïÁ: Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ å³ñï³íáñíáõÙ »Ý ³ç³Ïó»É áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý 

Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ` ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É, ³½·³ÛÇÝ ¨ »íñáå³Ï³Ý 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ: Üñ³Ýù ÁÝ¹·ÍáõÙ »Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÷áË³¹³ñÓ³µ³ñ 

ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ, ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý 

³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: Üñ³Ýù Ý³¨ ß»ßïáõÙ »Ý, áñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É 

ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ` µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿ µáõÑÇ íñ³, ÇÝãÁ ÑÇÙù ¿ 

ëï»ÕÍáõÙ áñ³ÏÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ÝùÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ µáõÑÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Çñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïáõ ÉÇÝ»ÉáõÝ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ýñ³Ýù 

å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÙ »Ý, áñ ÙÇÝã 2005Ã. áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñ³é»Ý. 

 „ Ý»ñ·ñ³íí³Í Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï³ë- Ë³Ý³ïíáõÃÛ³Ý 

(Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý) ßñç³Ý³ÏÁ, 

 „ Íñ³·ñ»ñÇ ¨ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ, Ý»ñ³éÛ³É Ý»ñùÇÝ 

·Ý³Ñ³ïáõÙÁ, ³ñï³ùÇÝ ëïáõ·áõÙÁ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ,  

 „ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý, Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· Ï³Ù ¹ñ³Ý Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ 

(Ñ³Ù³ñÅ»ù) ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ, 

 „ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ, Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ ó³Ýó»ñÇ Ó¨³íáñáõÙ:  

„ ´»ñ·»ÝÇ Ñéã³Ï³·ÇñÝ /2005Ã./ ³Ù÷á÷áõÙ ¿ Ý³Ëáñ¹áÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ Ýáñ áõÕ»ÝÇßÝ»ñ ë³ÑÙ³ÝáõÙ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ¨ »íñáå³Ï³Ý 

Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ. §¶ñ»Ã» µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÁ ÑÇÙù »Ý 

Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É ´»éÉÇÝÇ Ñéã³Ï³·ñáõÙ ß³ñ³¹ñí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³ 

ÑÇÙÝí³Í áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý áõ 

ó³Ýó³ÛÇÝ ÁÝ¹·ñÏÙ³Ý µ³ñÓñ ³ëïÇ×³Ýáí: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ¹»é¨ë 

³é³çÁÝÃ³óÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ Ï³, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 

Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ³éÝãáõÃÛ³Ùµ: ´³óÇ 



 
 
 

¹ñ³ÝÇó, Ù»Ýù Ñáñ¹áñáõÙ »Ýù µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 

ß³ñáõÝ³Ï»É Çñ»Ýó ç³Ýù»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ 

µ³ñ»É³í»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ` Ý»ñùÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³- Ï³ñ·í³Í Ý»ñ¹ñÙ³Ý ¨ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ý áñ³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ Ñ³í³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ»ï¦: 

ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ Ñ»ï³·³ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ (ÈáÝ¹áÝáõÙª 2007Ã., 

ÈÛáõí»ÝáõÙª 2009Ã. ¨ ´áõË³ñ»ëïáõÙª 2012Ã.)` ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ñ ³é³ç³ÝáõÙ 

ÑÇÙÝ»É àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Á §àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ ¨ 

áõÕ»ÝÇßÝ»ñÇÝ¦ (à²ºâàô): Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ýáñ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍÙ³Ùµ ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿ÇÝ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ. 

 „ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙ, 

 „ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

×³Ý³ãÙ³Ý ¹Ûáõñ³óáõÙ, 

 „ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³- 

ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ, 

 „ ÇÝï»·ñáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏñÃ³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇÝ,  

 „ ûï³ñ»ñÏñÛ³ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÑáëùÇ ³í»É³óáõÙ, 

 „ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏñÃ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý áñ³- Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ 

áñ³ÏÇ íëï³ÑáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹áõÙ, 

 „ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óÙ³Ý Ëáñ³óáõÙ: 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý áõëáõÙ - Ý³Ï³Ý 

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ñ³Ù³ - Ï³ñ·Ù³Ý, 

ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ù³ÛÉ»ñÇ ËÃ³ÝÙ³Ý ¨ áñ³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ 

Ñ³í³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý áõ ·áñÍ³ñÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí 2008 

Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñ 27-ÇÝ ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý N1486 áñáßÙ³Ùµ, ëï»ÕÍíáõÙ ¿ 

§Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ¦ 

ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ (³ÛëáõÑ»ïª à²²Î): à²²Î- Ç ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿. 

 „ µ³í³ñ³ñ»É ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É 

÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ¨ Ï³Ù³íáñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Íñ³·ñ³ÛÇÝ 

Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ÙÇçáóáí, 



 
 
 

 „ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»É áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ 

ÁÝ¹áõÝí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ Ñ»ï, 

 „ »ñ³ßË³íáñ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ ÏÝå³ëïÇ ºíñáå³ÛáõÙ ÐÐ 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ³Ùáõñ ¹Çñù»ñ Ñ³ëï³ï»ÉáõÝ, 

 „ ³ñÅ¨áñ»É ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï ë»ñï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ áñ³ÏÇ 

³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: 

 „ à²²Î-Ç é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý. 

 „ Ñ³í³ëï»É ØàôÐ-»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ßÝáñÑíáÕ 

áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 

ÁÝ¹áõÝí³Í ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ, 

 „ ³ç³Ïó»É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ 

ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µ³ñ»É³íÙ³ÝÁª Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáí Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 

ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï,  

 „ ËÃ³Ý»É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ (ØàôÐ-»ñÇ) 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ áñ³ÏÇ ³å³- ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ, 

»ñ³ßË³íáñ»É ØàôÐ-»ñÇ áñ³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ã³÷³ÝóÇÏ ¨ ×ß·ñÇï 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, 

 „ ÏÇñ³é»É ³½·³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÁ ØàôÐ-»ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·³Ñ³ïÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: 

1.2 àñ³ÏÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ 

 à²²Î-Á, áñå»ë Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý Ùáï»óáõÙ áñ¹»·ñ»É ¿ áñ³ÏÇ Ñ»ï¨Û³É ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, 

§àñ³ÏÁ` áñå»ë Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝ Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í Ýå³ï³ÏÇÝ¦: ä»ïù ¿ áñáßíÇ, 

Ã» áñù³Ýáí ¿ ÏñÃ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ 

ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ: ÜÙ³Ý ë³Ñ- Ù³ÝáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó áñ¹»·ñ³Í ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Ý»É Ýå³ï³ÏÝ»ñ, 

áñáÝó Ñ³ëÝ»Éáõ ³ëïÇ×³Ýáí ¿ ·Ý³Ñ³ïí»Éáõ ¨ Ý»ñÏ³Û³óí»Éáõ áñ³ÏÁ: à²²Î-Á 

³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 

Ñ³ëï³ïí³Í ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ áõ ³é³çÝ³  

Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÁ ÙÇ ·áñÍÁÝÃ³ó 

¿, áñÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿ áñ³ÏÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ áõ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ. ³ÛÝ ¿ª 

¹³ë³í³Ý¹áõÙ ¨ áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝ, Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 



 
 
 

Ù³ïáõóáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, å³ïß³×áõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï, 

Ï³¹ñ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙ, Ýß³Ý³ÏÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ ¨ ï³ñµ»ñ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ áõ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ: ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ 

»ñ³ßË³íáñ»É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ¨ áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙÁ` 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ, ·áñÍ³ïáõÝ»ñÇ ¨ ³ÙµáÕç 

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: àñ³ÏÇ 

ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ï³ñµ»ñ Ùáï»óáõÙÝ»ñÝ »Ý 

. „ àñ³ÏÁ áñå»ë ·»ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝ. áñ³ÏÇ ³Ûë ³í³Ý¹³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ 

ÝáõÛÝ³óíáõÙ ¿ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ»ï ¨  ³Û¹ 

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ·³íÇ×³Ï ¿ ßÝáñÑíáõÙ Ã»՛  

Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñáÕÇÝ, Ã»՛  ³Û¹ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó û·ïíáÕÇÝ: ²Ûë 

å³ñ³·³ÛáõÙ, áñ³ÏÇ ã³÷áõÙÁ ·»ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝÝ ¿:  

„ àñ³ÏÁ áñå»ë Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛáõÝ (½ñá ¹»ýÇóÇï). áñ³ÏÇ ³Ûë Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ 

¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ áñ¨¿ ã³÷áñáßÇãÇ Ï³Ù 

å³Ñ³ÝçÇ Ñ»ï: ²Ûë Ùáï»óÙ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ 

í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÇó »Ý µËáõÙ: ²ÛÝ ã³÷Ù³Ý ÑÇÙù ¿, ã»½áù ·³Õ³÷³ñ, áñÁ 

ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³Ñ³Ýçí³Í Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ 

ÝÏ³ñ³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 „ àñ³ÏÁ áñå»ë Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ Ýå³ï³ÏÇÝ. áñ³ÏÇ ³Ûë ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ 

ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ í»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñÇ ¨ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

Ùß³ÏáÕÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ²Ûë Ùáï»óáõÙÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿, áñ áñ³ÏÁ 

áã ÙÇ ÇÙ³ëï ãáõÝÇ, »Ã» ³ÛÝ ÙÇïí³Í ã¿ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 

Ý³Ë³Ýßí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»ÉáõÝ: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ, áñ³ÏÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ 

¿ª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí, Ã» áñù³Ýáí ¿ ïíÛ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ³ñï³¹ñ³ÝùÁ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Ý³Ë³Ýßí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ: 

 „ àñ³ÏÁ áñå»ë í×³ñí³Í ·áõÙ³ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ. áñ³ÏÇ 

³Ûë ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ²Ûë ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ. §áñ³ÏÁ áñå»ë 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ Ýå³ï³ÏÇÝ¦ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó ¿, ¨ ³ÛÝ 

ß»ßï³¹ñáõÙ ¿ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍáõÙÁ: 

 „ àñ³ÏÁ áñå»ë ÷áË³Ï»ñåáõÙ. áñ³ÏÇ ³Ûë ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ µËáõÙ ¿ §áñ³Ï³Ï³Ý 

÷áË³Ï»ñåáõÙ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÇó ¨ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ: 



 
 
 

öáË³Ï»ñåáõÙÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ³ÏÝÑ³Ûï Ï³Ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ³í»ÉÇÝ, ³ÛÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý/ÇÙ³ó³Ï³Ý 

÷áË³Ï»ñåáõÙÝ»ñ: ÎñÃáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÷áË³Ï»ñåáõÙÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ 

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ ¨ Ñ½áñ³óÙ³ÝÁ Ï³Ù Ýáñ ·Çï»ÉÇùÇ 

½³ñ·³óÙ³ÝÁ:  

1.3àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· 

 àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñáõÙÁ, ëáíáñ³µ³ñ, ëÏëíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ 

ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÇ í»ñÑ³ÝáõÙÇó, áñáÝù Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý 

Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë: ²Û¹ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ÉÇÝáõÙ ¿ »ñÏáõ 

ï»ë³Ï` ÇÝùÝ³í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙ: ¶Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ, 

ëáíáñ³µ³ñ, Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ ÙÇïí³Í Ýáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

åÉ³Ý³íáñáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: àñ³ÏÇ 

³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³Ù ßñç³Ý³ÏÁ` 

 „ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, Ã» ÇÝãå»ë »Ý Ï³é³í³ñíáõÙ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÝ áõÕí³Í 

ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, 

 „ µ³ó³ïñáõÙ ¿, Ã» ÇÝã »Õ³Ý³Ïáí »Ý Ñ³í³ù³·ñíáõÙ ÷³ëï»ñÁ ¨ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, 

 „ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿, Ã» ÇÝãå»ë ¿ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ: 

ì»ñáÝßÛ³ÉÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ï³ñÇùÝ»ñÇ í»ñÑ³ÝÙ³Ý ¨ áñ³ÏÇ µ³ñ»É³í- Ù³Ý 

»ÝÃ³Ï³ áÉáñïÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:  

1.4´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ ¨ áõÕ»ÝÇßÝ»ñÁ 

´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ Ñ³í³ëïÙ³Ý Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ 

ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ Ùß³Ïí»É »Ý ºíñáå³ÛÇ ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÎñÃáõÃÛ³Ý 

î³ñ³ÍùáõÙ /º´Îî/ ·áñÍáÕ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 

áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍ³- Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` ÁÝ¹·ñÏ»Éáí 

áñ³ÏÇÝ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ: ²Ûë ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ 

¨ áõÕ»óáõÛóÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³ç³Ïó»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áñ³ÏÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ ¨ 

·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ áñ³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ÇÝãå»ë 

Ý³¨ Ó¨³íáñ»É ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ßñç³Ý³Ï, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É ¨° 

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¨° ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ê³ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ ³Ûë 

ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ ¨ áõÕ»óáõÛóÝ»ñÁ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ã»É³¹ñ»Éáõ ¨ ÙÝ³Éáõ »Ý 

³Ý÷á÷áË: º´Îî-Ç áñáß »ñÏñÝ»ñáõÙ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ¹ñ³Ý 



 
 
 

Ñ³Ù³ñÅ»ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ã³÷áñáßÇãÝ»ñáõÙ ¨ 

áõÕ»óáõÛóÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í áñáß µ³ÅÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ »ñÏñáõÙ, áñï»Õ ³Ûëå»ë ¿, 

Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ áñ³ÏÇ 

Ñ³í³ëïÙ³Ý å³ïß³× Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ:  

1.5 àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ºíñáå³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñ ¨ áõÕ»ÝÇßÝ»ñ /à²ºâàô/-Ç 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ 

 àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ ¨ áõÕ»ÝÇßÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý º´Îî 

µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇ ß³ñù 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ íñ³: ¸ñ³Ýù »Ý` 

 „ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñáÕÝ»ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý Çñ»Ýó 

Ù³ïáõó³Í ÝÛáõÃÇ áñ³ÏÇ ¨ ¹ñ³ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, 

 „ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 

Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, 

 „ º´Îî-áõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ, 

 „ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ, áñáÝó 

ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Ù³ïáõó»É ¨ ³ç³Ïó»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

Íñ³·ñ»ñÇÝ, 

 „ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³ñï³ùÇÝ ÷áñÓ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý ¨ 

Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ,  

„ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ áñ³ÏÇ ÙÇç³í³Û- ñÇ 

Ëñ³ËáõëáõÙÁ, 

 „ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ, áñáÝó ÙÇçáóáí µ³ñÓ- ñ³·áõÛÝ 

ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³å³Ñáí»Ý Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³Û¹ 

ÃíáõÙ å»ï³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³íáñ Ý»ñ- ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, 

 „ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ óáõó³¹ñ»Ý áñ³Ï, ÇÝãå»ë »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ, 

³ÛÝå»ë ¿É Ýñ³ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë, 

 „ å»ïù ¿ ÏÇñ³éí»Ý µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ýáñ³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ ãËáãÁÝ¹áïáÕ 

·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ: â³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ¨ áõÕ»ÝÇßÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ »Ý`  

„ º´Îî-áõÙ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ 

Ù³ïã»ÉÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý µ³ñ»É³íáõÙÁ, 



 
 
 

 „ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ Ï³é³- í³ñÙ³Ý ¨ 

µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ¹ñ³Ýó ³ç³Ïó»ÉÁ, Ñ»ï¨³µ³ñ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É 

ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý ·áñÍáõÙ û·Ý»ÉÁ, 

 „ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù»ñÇ 

ëï»ÕÍ»ÉÁ, 

 „ áñ³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ ³å³ÑáíáõÙÝ ³í»ÉÇ Ã³÷³ÝóÇÏ ¨ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ/ 

ÁÝ¹·ñÏí³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ ¹ÛáõñÇÝ ¹³ñÓÝ»ÉÁ: â³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ¨ 

áõÕ»ÝÇßÝ»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ »Ý` 

 „ Ëñ³Ëáõë»É Ùï³íáñ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÁ ËÃ³ÝáÕ µ³ñÓ- ñ³·áõÛÝ 

ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ, 

 „ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ë»÷³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñ ³ç³ÏóÙ³Ý ¨ áõÕÕáñ¹Ù³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ, 

 „ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ, ·áñÍ³ïáõÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ 

ëå³ëáõÙÝ»ñÇ Ëñ³ËáõëáõÙÁ, 

 „ º´Îî-áõÙ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ¨ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ïáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ßñç³Ý³ÏÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ: 

 àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ ¨ áõÕ»ÝÇßÝ»ñÁª (à²ºâàô) 

µ³ÕÏ³ó³Í »Ý »ñ»ù Ù³ëÇó. 

 Ø³ë 1. àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñ ¨ áõÕ»ÝÇßÝ»ñ 

µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñ: 

 Ø³ë 2. àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñ ¨ áõÕ»ÝÇßÝ»ñ 

µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:  

Ø³ë 3. àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñ ¨ áõÕ»ÝÇßÝ»ñ áñ³ÏÇ 

³ñï³ùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: àñ³ÏÇ Ñ³í³ëïÙ³Ý 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕ»óáõÛóÁ §àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñ ¨ 

áõÕ»ÝÇßÝ»ñ¦ ÷³ëï³ÃáõÕÃÝ ¿, áñáí ³é³çÝáñ¹íáõÙ »Ý ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ 

³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÁ: ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, ·Ý³Ñ³ï»Éáí Ïáõï³Ïí³Í ÷áñÓÁ` ENQA, 

ESU, EUA ¨ EURASHE Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³é³ç³ñÏ»É »Ý Éñ³Ùß³Ï»É 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ: ²é³ç³ñÏÝ»ñÁ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÷áõÉáõÙ »Ý, áñáÝó 



 
 
 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝóùÝ ¿` µ³ñÓñ³óÝ»É §àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý 

ã³÷áñáßÇãÝ»ñ ¨ áõÕ»ÝÇßÝ»ñÇ¦ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ñëï³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÏÇñ³é»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ 

û·ï³Ï³ñáõÃÛáõÝÁ: Üß»Ýù ³é³ç³ñÏÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ.  

1. §àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñ ¨ áõÕ»ÝÇßÝ»ñÁ¦ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ 

áñ³ÏÇ Ñ³í³ëïÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ, ³ÛÉ áã Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ù³ñï»½³·ñáõÙ Ýå³ï³ÏÇÝ 

Ñ³ëÝ»Éáõ áõÕÇÝ»ñÁ ¨ ·áñÍÇù³Ï³½ÙÁ: 

 2. §àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñ ¨ áõÕ»ÝÇßÝ»ñÁ¦ ¨ áñ³ÏÇ 

³å³ÑáíÙ³Ý ³ÛÉ ·áñÍÇù³Ï³½Ù Ý»ñ³é»É ´áÉáÝÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ, ÙÇ³ÑÛáõë»Éáí 

´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñçÝ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ: 

 1.6 àñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ` µáõÑ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ ¨ áõÕ»ÝÇßÝ»ñÁ 

 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÁ, áñ µÝáñáßáõÙ ¿ Ýáñ Ó¨³íáñíáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ³ÝóáõÙÝ ¿ 

ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ §Ùáõïù»ñÇ¦ í»ñ³ÑëÏáõÙÇó §»Éù»ñÇ¦ Ùßï³¹Çï³ñÏÙ³ÝÁ ¨ 

í»ñ³ÑëÏÙ³ÝÁ: ¶»ñÇßËáÕ ¿ ¹³éÝáõÙ ÏñÃáõÃÛ³Ý  

 åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝ, áñÇ ¹»åùáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý 

í»ñçÝ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ 

Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ï³ññ»ñÇó Ù»ÏÁ: Ð»ï¨³µ³ñ µáõÑ»ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»ç ·ÉË³íáñÁ áã Ã» áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ 

åÉ³Ý³íáñáõÙÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ¿ (áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, 

áõëáõóÙ³Ý Å³Ù»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ), ³ÛÉ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý í»ñçÝ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ` áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 

Ó»éù µ»ñ³Í ·Çï»ÉÇùÁ, Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ÇÝùÝáõñáõÛÝ 

áõëáõóÙ³Ý ¨ ÇÝùÝ³ÏñÃáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí Ó»éù µ»ñí³ÍÁ: àñ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÇ Í³ÝñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ¿ ï»Õ³÷áËíáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó (ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý 

³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ) ¹»åÇ Íñ³·ñ»ñÇ »ÉùáõÙ Ó¨³íáñí³Í Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ¿ ÏáÕÙÝáñáßíáõÙ ¹»åÇ 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ, ¨, ³é³çÇÝ 

Ñ»ñÃÇÝ, ¹»åÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ï»Õ³íáñÙ³Ý 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Í³é³ÛáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ¨ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÁ: ²Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ áñ³ÏÇ 

³å³ÑáíÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ¹³éÝáõÙ »Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç §Áëï 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ¦ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÕÏ³óáõóÇãÁ: ì»ñç³å»ë, 

µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ß»ßï³¹ñáõÙÁ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿ Ý³¨ ¹ÇåÉáÙÝ»ñÇ ¨ 



 
 
 

áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ×³Ý³ãÙ³Ý Ó»éùµ»ñÙ³Ý, »íñáå³Ï³Ý 

ÏñÃáõÃÛ³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×³Ý³ãÙ³Ý, íëï³Ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý áõ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 

µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ: Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

áñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ ¨ áõÕ»ÝÇßÝ»ñÝ »Ý` 

1. àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·. Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 

Çñ»Ýó Íñ³·ñ»ñÇ, ÏñÃ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ Ùß³Ï»Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ¹ñ³Ý ³éÝãíáÕ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ: 

¸ñ³Ýù å»ïù ¿ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý Ýå³ëï»Ý Çñ»Ýó ³ßË³ï³ÝùáõÙ áñ³ÏÇ 

Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³å³ÑáíáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïáÕ ÙÇç³í³ÛñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ²ÛÝ Ó»éù 

µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ½³ñ·³óÝ»Ý ¨ Çñ³·áñÍ»Ý áñ³ÏÇ 

ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ: Ð³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ 

Ý³¨ Ï³ñ¨áñ»Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ ¹»ñÁ:  

 2. Ìñ³·ñ»ñÇ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙ, Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙ ¨ 

å³ñµ»ñ³Ï³Ý í»ñ³Ý³ÛáõÙ. Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ¨ 

ÏñÃ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý, å³ñµ»ñ³Ï³Ý í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ¨ 

Ùßï³¹Çï³ñÏÙ³Ý Ñ³ëï³ïí³Í Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ: 

 3. àõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ. áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÁ 

å»ïù ¿ ·Ý³Ñ³ïíÇ ÁÝ¹áõÝí³Í ¨ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí, 

ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñáí, áñáÝù Ñ³Ù³Ñ³í³ë³ñ »Ý ÏÇñ³éíáõÙ:  

4. äñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙ. Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý áñ³ÏÛ³É ¨ µ³ÝÇÙ³ó ³ÝÓÝ³Ï³½Ùáí Ñ³Ù³Éñí»Éáõ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ: 

¸³ë³í³Ý¹áÕ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ å»ïù ¿ Ù³ëÝ³ÏóÇ ³ñï³ùÇÝ í»ñ³Ý³ÛÙ³ÝÁ, ¨ Ýñ³Ýó 

Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÇ áñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ³ñï³óáÉíÇ 

í»ñçÝ³Ï³Ý ½»ÏáõÛóáõÙ: 

 5.àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý é»ëáõñëÝ»ñ ¨ ³ç³ÏóáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ. Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

å»ïù ¿ Ñ³í³ëï»Ý, áñ áõë³ÝáÕÝ»ñÝ ³å³Ñáíí³Í »Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáí 

Ý³Ë³ï»ëí³Í é»ëáõñëÝ»ñáí:  

6. î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ. Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³í³ëï»Ý, áñ 

Ýñ³Ýù Çñ»Ýó áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³í³ù³·ñáõÙ, í»ñÉáõÍáõÙ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ: 



 
 
 

 7. Ðñ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝ. Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Çñ»Ýó ³é³ç³ñÏ³Í 

Íñ³·ñ»ñÇ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ùßï³å»ë Ññ³å³ñ³Ï»Ý ÇÝãå»ë 

ù³Ý³Ï³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É áñ³Ï³Ï³Ý Ýáñ³óí³Í, ³Ý³ã³é ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:  

     à²²Î-Á ³é³ÝÓÝ³óñ»É ¿ áñ³ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ¨ ×³Ý³ã»Éáõ ÛáÃ ïÇñáõÛÃ: ¸ñ³Ýù 

»Ý.  

1. ÆÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ. ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ 

áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ Ï³ÛáõÝ áõ µ³ñÓñáñ³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõó»Éáõ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ: 

 2. ÎñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ. ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÁ, 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹Ç ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ µ³ñ»Ýå³ëï  

Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ Ñ³ñ³÷á÷áË ÙÇç³í³ÛñáõÙ ·áñÍ»Éáõ, áõÝ³Ï 

Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³Ýáí ÇëÏ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ 

Ý³Ë³·ÍÙ³Ý, Ùßï³¹Çï³ñÏÙ³Ý, Ñ³ëï³ïÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍáõÙ 

Ó»éÝ³ñÏí³Í Ñëï³Ï ù³ÛÉ»ñÁ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÏñÃ³Ï³Ý áñ³ÏÛ³É 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Ó¨³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 3. ¶Çï»ÉÇùÇ Ï³é³í³ñáõÙ. ·Çï»ÉÇùÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ áõÕÕí³Í ¿ ·Çï»ÉÇù 

Ó¨³íáñ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³ÝÝ áõ Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

½³ñ·³óÙ³ÝÁ ¨ ÏÇñ³é»ÉÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ: ²ÛÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ Ý³¨ 

Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ñ»ï ¹ñ³Ýó Ï³å³ÏóáõÙÁ: 

 4. àõë³ÝáÕ³Ï»ÝïñáÝ Ùáï»óáõÙ. ÏñÃáõÃÛ³Ý ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ µÝáõÛÃÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, 

áñ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»É Ñ³ñ³÷á÷áË 

ÙÇç³í³ÛñáõÙ ¨ áõÝ»Ý³Ý ÷áË³Ýó»ÉÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ÛëåÇëÇ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Ý ÉÇÝáõÙ, »ñµ áõë³ÝáÕÝ»ñÝ áõ ¹³ë³ËáëÝ»ñÝ 

³ßË³ïáõÙ »Ý Ý»ñ¹³ßÝ³Ïáñ»Ý` Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó³ÛÇÝ ÙÃÝáÉáñïáõÙ, áõë³ÝáÕÝ»ñÝ 

áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ûÅïí³Í »Ý ÉÇÝáõÙ ³í»ÉÇ Ù»Í ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ùµ áõ 

×ÏáõÝáõÃÛ³Ùµ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ùáï Ó¨³íáñíáõÙ »Ý ·Çï»ÉÇù Ó»éù 

µ»ñ»Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãÝ ¿É û·ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ëáíáñ»Éáõ áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

²Û¹ûñÇÝ³Ï Ùáï»óÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ÷áËíáõÙ ¿ Ý³¨ ¹³ë³ËáëÇ 

¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ. Ýñ³ ·ÉË³íáñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ¹³éÝáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý 

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÕÕáñ¹»Éáõ, ·Çï»ÉÇùÇ Ûáõñ³óÙ³Ý ¨ ÏáÙå»ï»ÝóÇ³Ý»ñÇ 

Ó»éùµ»ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³é³í³ñ»Éáõ ·áñÍ³éáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: 



 
 
 

 5.î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙ. ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ×Çßï Ï³é³í³ñáõÙÁ 

í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ (Ý»ñµáõÑ³Ï³Ý, ³½·³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ) 

Ï³ï³ñíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¨ Ýáñ³óíáÕ 

ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³ÝÁ, í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÝ áõ ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, 

áñ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ 

Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý ¨ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ: 

 6. üÇÝ³Ýë³íáñáõÙ. ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ 

áõÝ»Ý áñ³ÏÛ³É ÏñÃáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍáõÙª ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ áõ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ÏñÃáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý é»ëáõñëÝ»ñ 

Ó¨³íáñ»Éáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáí ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ½³ñ·³óÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñ:  

7. àñ³ÏÇ Ùß³ÏáõÛÃ. áñ³ÏÁ ¿³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 

Ó¨³íáñí³Í Ùß³ÏáõÛÃÇó, áñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, 

Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ ¨ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µ³ñ»É³íáõÙ: àõëïÇ àñ³ÏÇ Ï»ÝïñáÝÁ 

Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ áñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý Ï³ÛáõÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ ³å³ÑáíáÕ áñ³ÏÇ 

Ùß³ÏáõÛÃÇ ¹»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý áñ³ÏÁ: ²Ûë ÛáÃ ïÇñáõÛÃÝ»ñÇó 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ àñ³ÏÇ Ï»ÝïñáÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ¿ áñáß³ÏÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñ ¨ 

ã³÷áñáßÇãÝ»ñ: ê³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

å»ïù ¿ ÁÝÏ³Éí»Ý áñå»ë áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï áõÕ»ÝÇßÝ»ñ: ÚáÃ 

ïÇñáõÛÃÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ýù Ó¨³Ï»ñåí³Í »Ý áñå»ë 

µ³½Ù³Ó¨áõÃÛ³Ý ¨ Ýáñ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ ³½³ïáõÃÛáõÝ ³å³ÑáíáÕ 

ï³ñ³Í³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñª »ÉÝ»Éáí ï³ñµ»ñ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝáõÛÃÇ, 

áñ¹»·ñ³Í ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñÇ ¨ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³éÏ³ ¿³Ï³Ý 

ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²Û¹ ³Ù»Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ, ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý 

µ³í³ñ³ñ Ñëï³ÏáõÃÛ³Ùµª Ñ³í³ëïÇ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ áñ³ÏÇ Ï³ñ¨áñ 

³ëå»ÏïÝ»ñÁ ³éÏ³ »Ý Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñáõÙ: Ð³í³ï³ñÙ³·ñí³Í Ï³ñ·³íÇ×³Ï 

Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ·Ý³Ñ³ïí»Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í µáÉáñ 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí: ØàôÐ-»ñÇ áñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ ³å³ÑáíáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

ï³ññ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: àñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ë å»ïù ¿ Ï³½Ù»Ý: àñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 



 
 
 

Ñ³ëïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µ³ñ»É³íáõÙÝ ³å³Ñáí»ÉÝ ¿: 

Þ³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µ³ñ»É³íÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³Ý³É µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ 

Ý»ñ·ñ³íí³Í ÏáÕÙ»ñÇ ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 

»ñ³ßË³íáñ»Éáí Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ½áñ³óáõÙ, áñÁ ï»ÕÇ ¿ 

áõÝ»ÝáõÙ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇçáóáí:  

àñ³ÏÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µ³ñ»É³íáõÙÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ 3 ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ` 

Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

·Ý³Ñ³ïáõÙ` Áëï ³Û¹Ù ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ, ¨ Ñ»ï³·³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íáõÙ: ¸³ 

Ó¨³íáñáõÙ ¿ áñ³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ß³ñÅÇã ëÏ½µáõÝùÁ` åÉ³Ý³íáñáõÙ, 

Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, ëïáõ·áõÙ ¨ µ³ñ»É³íáõÙ` ·áñÍÁÝÃ³ó, áñÇ ÙÇçáóáí ØàôÐ-Ý Çñ ¨ Çñ 

ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿, áñ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë µ³ñÓñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ¿ 

Ñ³ë»É Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ: Ð³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÁ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ áñå»ë Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñ 

Ï³ï³ñ»Éáõ Ù»Ë³ÝÇ½Ù: àõë³ÝáÕÝ»ñÁ, ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ, ·áñÍ³ïáõÝ»ñÁ ¨ 

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ áñ³Ï »Ý ³ÏÝÏ³ÉáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: 

àñ³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÁ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ·áñÍÇù ¿ µáõÑÇ ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³ñ, áñÁ »ñ³ßË³íáñáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ¨ Ï³ñÇùÝ»ñÇ 

µ³í³ñ³ñáõÙÁ, ³ÛÉ¨ µáõÑÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ ¨ ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛáõÝÁ: ´áõÑÇ 

Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ »ñ³ßË³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ 

³ñï³ùÇÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙ: Ð³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ µáõÑÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ ¨ 

·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñáõÙ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ å³ñ½»óáõÙ ¨ 

ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ: ´áõÑÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µáÉáñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý Ññ³å³ñ³Ïí³Í ¨ 

Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõ µáÉáñ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: àñ³ÏÇ 

Ý»ñùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ »Ý. 

 1. ´áõÑÇ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ å»ïù ¿ Ï³½Ùí»Ý Ñ»ï³Ùáõï 

ÉÇÝ»Éáí Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ ¨ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ: ²Û¹ 

ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³ÑáõÝã ÉÇÝ»Ý à²²Î-Ç áñ³ÏÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ, 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇÝ: Æñ Ñ»ñÃÇÝ, à²²Î-Á å»ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñÇ 



 
 
 

áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³Ï, áñÁ ÏáõÕÕáñ¹Ç µáõÑ»ñÇ áñ³ÏÇ 

Ý»ñùÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙÝ áõ ·áñÍ³ñÏáõÙÁ:  

 2. àñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ³ñï³óáÉÇ µáõÑ»ñÇ 

³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ áõ áñ¹»·ñ³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ë»ñïáñ»Ý Ï³åí³Í ÉÇÝÇ Ã»՛  

Ï³é³í³ñÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åÉ³ÝÇ ¨ Ã»՛  Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï: 

àñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ë³ÑÙ³ÝÇ áñ³ÏÇ å³ñ½ 

¨ ã³÷»ÉÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ¨ 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¶áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý, ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ 

ï³ñµ»ñ Íñ³·ñ»ñÇ, Ó»ñùµ»ñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý, í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³Ý:  

3. àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ï³ñ³ÍíÇ µáõÑÇ 

·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÛÝ µáÉáñ ³ëå»ÏïÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ³½¹áõÙ 

»Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý íñ³, 

ÇÝãåÇëÇù »Ý, ûñÇÝ³Ï, ¹³ë³í³Ý¹áõÙÁ, Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, 

áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³ÝÝ ³ç³Ïó»Éáõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³éáõÛóÝ»ñÁ, Ï³ó³ñ³ÝÝ»ñÁ, 

Ï³Ñ³íáñáõÙÝ áõ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, Ï³é³í³ñáõÙÁ, Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï:  

4. àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ï»ÝïñáÝ³Ý³ Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í 

³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÇó µËáÕ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇ áñ³ÏÇ íñ³: 

Î³ï³ñáÕ³Ï³Ý óáõóÇãÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÝ` Áëï ÃÇñ³ËÝ»ñÇ ³ÛëåÇëÇ 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÝ ¿: àõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ 

ÏñÃ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ³ëïÇ×³ÝÁ å»ïù ¿ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

³é³ñÏ³Ý ÉÇÝÇ: ÎñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Ñ»ï³·³ µ³ñ»É³íáõÙÁ ÝáõÛÝå»ë å»ïù ¿ 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÁ ÉÇÝÇ:  

5. àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ùß³Ï»Éáõ ¨ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É áñ³ÏÁ 

å³Ñå³Ý»Éáõ áõ µ³ñ»É³í»Éáõ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ÃáÕÝíáõÙ ¿ 

µáõÑÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇÝ: ºÃ» Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÁ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ñ³ëó»³·ñáõÙ ¿ áñ¨¿ ³ÛÉ Ù³ñÙÝÇ Ï³Ù 

å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ, ³å³ ¹³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ý»É: ²Û¹ Ù³ñÙÇÝÁ Ï³Ù 

³ÝÓÁ áñ³ÏÇÝ ³éÝãíáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ½»ÏáõóÇ 

Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇÝ, áõëïÇ å»ïù ¿ å³ïß³× ï»Õ ½µ³Õ»óÝÇ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý 



 
 
 

Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ, áñå»ë½Ç Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ 

Ï³ï³ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßï ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³:  

6. àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ ³ñï³ùÇÝ 

÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ 

·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ·áñÍáõÙ: 

 7. ²ñï³ùÇÝ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ å»ïù ¿ 

³å³ÑáííÇ Ý³¨ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ: öáñÓ³·»ïÝ»ñÁ å»ïù ¿ 

Ý³Ë³å»ë Ñ³ÛïÝ»Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý, ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ï³Ù 

·áñÍÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ï³ë»É Çñ»Ýó 

÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: öáñÓ³·»ïÝ»ñÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÝ áõ 

·áñÍÁÝÃ³óÇ Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ áñáßÇã ·áñÍáÝÝ»ñ »Ý Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ: àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³çáÕ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

µáõÑÁ å»ïù ¿ Ñ³ïÏ³óÝÇ ³ÝÑñ³Å»ßï é»ëáõñëÝ»ñ:  

8. ´áõÑÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý 

ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ó»éÝ³ñÏ : Ò»éÝ³ñÏÁ å»ïù ¿ 

Ý»ñ³éÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ·Í³å³ïÏ»ñÁ, áñÁ óáõó³¹ñáõÙ ¿ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ßËáõÙÁ ¨ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ` 

Áëï »ÝÃ³Ï³éáõÛóÝ»ñÇ: àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³ñï³óáÉ»Ý 

ïíÛ³É µáõÑÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÇùÝ»ñÇ ¨ 

³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ: àñ³ÏÇ 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³ÑáõÝã ÉÇÝ»Ý µáõÑÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝª ³ÙµáÕç 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý, ³é³ÝÓÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÇ ¨ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 

Íñ³·ñÇ/Íñ³·ñ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ: ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏ»Ý, ë³Ï³ÛÝ 

ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Ý ëáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ ÝÏ³ñ³·ñí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí: 9. àñ³ÏÇ 

³å³ÑáíÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ å»ïù ¿ í»ñëïáõ·»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ï»ëùáí 

ïñ³Ù³¹ñ»Ý Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é ³ÛÝ, áñ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý 

ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ å³ïß³× Ï»ñåáí ¹Çï³ñÏí»É »Ý:Ð»ï¨³µ³ñ, áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý 

ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ýí»Ý, ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ï³Ù Íñ³·ñ³ÛÇÝ 

ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ñ½ ¨ ã³÷»ÉÇ ÉÇÝ»Ý: ö³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ 

Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý  ïíÛ³ÉÝ»ñÇ å³ñµ»ñ³µ³ñ ³ñÓ³Ý³·ñáõÙÁ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ 

áõÝÇ áñ³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ µ³ñ»É³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:  



 
 
 

10. ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ å»ïù ¿ ³å³Ñáí»Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý, 

å³ñµ»ñ³µ³ñ ¨ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý Ï³Û³óáõÙÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ: ²Ûë 

å³Ñ³ÝçÁ µËáõÙ ¿ áñ³ÏÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í 

ïíÛ³ÉÝ»ñÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï»ñåáí ³ñÓ³·³Ýù»Éáõ »ñ³ßËÇùÝ»ñ Ó¨³íáñ»Éáõ 

³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó: ÐÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó Ù»ÏÁ áñ³ÏÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ 

µ³ñ»É³íÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñµ»ñ³µ³ñ ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñáõÙÝ ¿: 

 11. Ð³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ Ñ³ïÏ³óíÇ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ 

³ëå»ÏïÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù Ñ»ßï ã»Ý »ÝÃ³ñÏíáõÙ ù³Ý³Ï³å»ë ³ñï³Ñ³Ûï»ÉÇ 

Ùßï³¹Çï³ñÏÙ³Ý: ´áõÑÁ å»ïù ¿ áñ¹»·ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

¨ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝª »ñ³ßË³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ ³Û¹ ³ëå»ÏïÝ»ñÁ áñ³ÏÇ 

³å³ÑáíÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñáí ã»Ý ßñç³Ýóí»É:  

1 àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 

Íñ³·ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ Ï»ÝïñáÝ³Ý³Ý. 

 „ Íñ³·ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ íñ³, 

 „ Íñ³·ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛ³Ýª Çñ ³éç¨ ¹ñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ 

Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï»ñÇ íñ³, 

 „ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ¨ µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý íñ³: àñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ Ï³ñ¨áñ 

¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý µáõÑ»ñÇ áñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý 

ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ: ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇïáõÙÁ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇçáóáí 

ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ¨ Ýñ³ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ áñ³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÇó 

³ÝóáõÙÝ ¿ ¹»åÇ áñ³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µáõÑ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ïáõÙÁ 

(ÇÝùÝ³í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ)` ½áõ·³Ïó»Éáí ³ÛÝ ³ñï³ùÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

Ñ»ï: 

1.7 àñ³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ ³å³ÑáíáõÙ ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý 

³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ ¿ ·ï»É áñ³ÏÇ 

³ñï³ùÇÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ, Íñ³·ñ»ñÇ Ï³Ù µáõÑ»ñÇ ³ñï³ùÇÝ 

·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß»ßïÁ ¹ñíáõÙ ¿ áñ³ÏÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý íñ³: Ðëï³Ï ë³ÑÙ³Ý³½³ïíáõÙ »Ý Ý³¨ ³ñï³ùÇÝ 

·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` áñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ µáõÑ»ñÇ Ñ³ßí»ïáõ ÉÇÝ»ÉÁ, 

ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ, 



 
 
 

·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»ÉÁ ¨ 

ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ: àñ³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ 

³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÝ áõÝ»Ý »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï. 

 „ Ð³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ: àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ »ñ³ßË³íáñáõÙ »Ý, áñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 

Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ¨ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷á- ñáßÇãÝ»ñÇ 

³å³ÑáíÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÁ å³ßï- å³Ýí³Í ÏÉÇÝ»Ý, ÇÝãå»ë 

Ý³¨ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ ³é³ÝÓÇÝ ØàôÐ-»ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

áñ³ÏÁ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ ¨ Ýñ³ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë: 

 „ ì»ñ³ÑëÏáõÙ: Ð³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ é»ëáõñëÝ»ñÇ Í³ËëÁ, ³ÛÉ¨ 

óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³éÏ³ é»ëáõñëÝ»ñÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍ»Éáí` Ñ³ëÝáõÙ ¿ 

ÑÝ³ñ³íáñÇÝë µ³ñÓñ áñ³ÏÇ: 

 „ àñ³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙ: Ð³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ 

Ó»éÝ³ñÏáõÙ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý, áñ³ÏÇ 

Ùß³ÏáõÛÃÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 

³éÙ³Ùµ, áñ³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³í³ëï»É, áñ µáõÑ»ñÁ 

Ñ»ï³Ùáõï »Ý Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇÝ` 

 „ ³ñ¹Ûá±ù µáõÑÝ áõÝÇ áñáß³ÏÇ Ùß³ÏáõÛÃ Ó¨³íáñáÕ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ,  áñáÝù ·áñÍáõÙ 

»Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý µáÉáñ ûÕ³ÏÝ»ñáõÙ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý µáÉáñ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý 

ÁÝÃ³óùáõÙ, 

 „ ³ñ¹Ûá±ù µáõÑÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙ ¿ áñ³Ï³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ 

Ñ³ëÝ»Éáõ Çñ ³é³çÁÝÃ³óÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ÏñÃ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ 

å³Ñå³ÝáõÙÝ áõ Ñ»ï³·³ µ³ñ»É³íáõÙÁ, 

 „ ³ñ¹Ûá±ù áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÝ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý 

ÏñÃ³Ï³Ý ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Í³é³- ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ ¨ 

ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, 

 „ ³ñ¹Ûá±ù µáõÑÁ Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙ ¿ ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, 

 „ ³ñ¹Ûá±ù Ó»éÝ³ñÏíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ÏßïÏ»Ý 

áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ, 

 „ ³ñ¹Ûá±ù ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ¨ 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ áñ³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ù³ñÅ»ù 



 
 
 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ: Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ 

Ï»ÝïñáÝÇ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ 

Çñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É, áñ ³ÛÝ ãÇ Ï³ñáÕ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»É 

ÙÇ³ÛÝ Ñ»ßï ã³÷»ÉÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáí, ù³ÝÇ áñ ¹³ Ï³ñáÕ ¿ 

áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ß»Õ»É áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ÛÉ Ï³ñ¨áñ ³ëå»ÏïÝ»ñÇó, 

áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý áñ³Ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: à²²Î-Á µáõÑ»ñÇ áñ³ÏÇ 

³å³ÑáíÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ ßñç³÷áõÉ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí: ÜÙ³Ý 

¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ »Ý ÉÇÝáõÙ: ¸ñ³Ýó 

Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ Ï³ñ¨áñ ¿` Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ` áñ³ÏÁ 

í»ñ³ÑëÏ»Éáõ ¨ Ï³é³í³ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É: ²Ûë ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ à²²Î-Á ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ 

µáÉáñ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ:  àñ³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÁ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÝ³gÇï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ à²²Î-Á 

Ùß³Ï»É ¿ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ßñç³Ý³Ï, áñÁ Ï³éáõóí³Í ¿ ãáñë 

Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ßáõñç: ¸ñ³Ýù ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý Áëï ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ¨ 

ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ, áñáÝó Ýå³ï³ÏÝ ¿ ûÅ³Ý¹³Ï»É µáõÑ»ñÇÝ` Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ¨ 

Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ 

ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ïáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ¨ µ³ñ»É³íÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ áÉáñïÝ»ñÁ 

µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ·áñÍáõÙ: àñ³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ 

»ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷áõÉ»ñáí. 

 „ áñ³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ »ÝÃ³Ï³ Ï³éáõÛóÇ 

ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ïáõÙ, 

 „ ³ñï³ùÇÝ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝ, 

 „ »ñÏáõ ÷áõÉ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³Û³óí³Í áñáßáõÙ ¨ áñáßÙ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ: àñ³ÏÇ 

³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ Ð³Ù³Ó³ÛÝ à²²Î-Ç Ùáï»óÙ³Ýª áñ³ÏÁ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ: 

 ²Ûëå»ë, Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó áñ¹»·ñ³Í ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ Ï³ñáÕ 

»Ý Ý»ñ³é»É Ýå³ï³ÏÝ»ñ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ëïÇ×³Ýáí ¿ ·Ý³Ñ³ïí»Éáõ 

áñ³ÏÁ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõëáõÙ- Ý³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Çñ 

ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, ³ÛëÇÝùÝª ÇÝùÝ ¿ Ý»ñ¹ÝáõÙ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý 

Ý»ñµáõÑ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ áñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Íª áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Çñ 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÁ, Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ¨ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿ ¹³ »ññáñ¹ 



 
 
 

Ù³ñÙÝÇÝªà²²Î-ÇÝ: à²²Î-Á Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÇÝïëïÇïáõóÇáÝ³É 

Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ÙÇçáóáí: à²²Î-Á ÙÇ³Ï ¨ 

³é³çÇÝ ³ÝÏ³Ë Ï³éáõÛóÝ ¿ ÐÐ-áõÙ, áñÝ Çñ³í³ëáõ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É µáõÑ»ñÇ 

ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ï³ñ- Ù³·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ, ë³ÑÙ³Ý»É 

³ÛÝ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ù³ë- Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ, áñáÝù 

µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ¨ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, Ã³ñÙ³óÝ»É Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, 

ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 

Éñ³Ùß³ÏÙ³Ý í»ñ³- µ»ñÛ³É: ä»ï³Ï³Ý Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙÁ. å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ áñ³ÏÇ ×³Ý³ãÙ³Ý 

·áñÍÁÝÃ³ó ¿: Ð³í³ï³ñÙ³·ñáõÙÁ ïñíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Íáí` 

»ñ³ßË³íáñ»Éáí, áñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ áõÝÇ 

³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý 

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³í³ï³ñ- 

Ù³·ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³í³ëï»É µáõÑ»ñÇÝ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó 

ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, ·áñÍ³ïáõÝ»ñÇÝ ¨ ß³Ñ³·ñ·Çé Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, áñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÁ ×³Ý³ã»ÉÇ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ÆÝëïÇïáõóÇáÝ³É 

Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙ. ºÝÃ³Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ (ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É) 

Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙÁ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ¨ 

áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ 

å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ ¨ »ÝÃ³Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 

Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãáõÙÝ ¿: ²ÛÝ 

å³ñµ»ñ³µ³ñ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ å³ñï³¹Çñ ·áñÍÁÝÃ³ó ¿ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý µáÉáñ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 

å³ñµ»ñ³µ³ñ ·Ý³Ñ³ï»É µáõÑÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë 

Ý³¨ í»ñ³ÑëÏ»É` ³ñ¹Ûáù ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Çñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ: Üß»Ýù, áñ 

ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙÁ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý ¿ Íñ³·ñ³ÛÇÝ 

Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ìñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙ. Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý 

ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ µáõÑÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ 

Ï³Ù³íáñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùáí, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ å»ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý 



 
 
 

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ µÅßÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý  ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ 

Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ áã å»ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: Ìñ³·ñ³ÛÇÝ 

Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙÁ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ, 

Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý áñ³ÏÇ` å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ ¨ 

Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý 

×³Ý³ãáõÙÝ ¿: Ìñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ÃÇñ³ËÝ ³é³ÝÓÇÝ 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ áã Ã» ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý, ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ ¿: 

²Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë å³ñµ»ñ³µ³ñ ·Ý³Ñ³ï»É Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý 

ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í»ñ³ÑëÏ»É` ³ñ¹Ûáù ³ÛÝ 

³å³ÑáíáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙÝ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³ÙµáÕç 

Í³í³Éáí: Ð³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ· ÆÝëïÇïáõóÇáÝ³É ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ 

Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý »ñ»ù Ñ³çáñ¹³Ï³Ý 

÷áõÉáí: 

²é³çÇÝ ÷áõÉ. áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ÇÝùÝ³í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: 

Ð³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿` Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 

áõëáõÙÝ³ëÇñ»Ý Çñ»Ýó ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ, Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ ¨ 

Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÇÝùÝ³í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÙÇçáóáí: 

 ºñÏñáñ¹ ÷áõÉ. ³ñï³ùÇÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ÝÏ³Ë ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ËÙµÇ ÏáÕÙÇó: 

öáñÓ³·Çï³Ï³Ý ³ÛóÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ å³ñ½»É ÇÝùÝ³í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»ç 

Ýßí³Í ÷³ëï»ñÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ëïÇáõÃÛáõÝÁ, Ó»éù µ»ñ»É Éñ³óáõóÇã 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, áõëáõÙÝ³ëÇñ»É 

ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ ¨ Éñ³óáõóÇã ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ` ³í»ÉÇ É³í 

å³ïÏ»ñ³óÝ»Éáõ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý 

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ²ÛëÇÝùÝ, ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý 

í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, áñÇó Ñ»ïá ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 

íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ` ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ µ³ñ»É³íÙ³Ý 

Ýå³ï³Ïáí:  

ºññáñ¹ ÷áõÉ. à²²Î-Ç Ð³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó í»ñçÝ³Ï³Ý 

÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ½»ÏáõÛóÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ áñáßÙ³Ý Ï³Û³óáõÙ: 

 1. ÆÝëïÇïáõóÇáÝ³É ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ å³ñï³¹Çñ ·áñÍÁÝÃ³ó ¿ Ã»՛  å»ï³Ï³Ý, 

Ã»՛  áã å»ï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÆÝëïÇïáõóÇáÝ³É 

÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿.  



 
 
 

„ áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙÁ ¨ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ, 

 „ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ËÃ³ÝáõÙÁ, 

 „ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ µáõÑ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ å»ï³Ï³Ý, 

Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý »ñ³ßË³íáñáõÙÁ: ÆÝëïÇïáõóÇáÝ³É ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÁ 

Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇ ¨ 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ ¿: ÆÝëïÇïáõóÇáÝ³É ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ »Ý. ¸ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñª 

 „ áñ³ÏÛ³É ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³í³ëïáõÙ, 

 „ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³í³ëïáõÙ: 

´³ó³ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñª 

 „ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý (ÉÇó»Ý½Ç³) í»ñ³Ñ³ëï³ïÙ³Ý 

³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ: 

 2. Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙÁ Ï³Ù³íáñ ·ñÍÁÝÃ³ó ¿ 

µáÉáñ µáõÑ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. ³. ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ 

Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ, ×³Ý³ãáõÙÁ ¨ áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙÁ, µ. 

Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ÃÇñ³ËÁ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ ¿, 

Ìñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ »Ý. 

„ å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ³ïÏ³óáõÙÁ. Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

ÙÇçáóÝ»ñ ÏÑ³ïÏ³óÝÇ ÙÇ³ÛÝ à²²Î-Ç ÏáÕÙÇó Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í ¨ å»ï³Ï³Ý 

·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ ·ñ³Ýóí³Í Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ: 

 „ àñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ ×³Ý³ãáõÙ ³½·³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ. ÙÇ³ÛÝ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ó»éù 

µ»ñí³Í Ïñ»¹ÇïÝ»ñÝ »Ý ×³Ý³ãí»Éáõ ¨ Ýå³ëï»Éáõ ß³ñÅáõÝáõÃÛ³ÝÁ 

 „ ²ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ ³½¹³ÏÝ»ñ. Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÝ 

³é³í»ÉáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»Ý³Éáõ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛáõÙ,  

Ձեռնարկը մշակված է հետևյալ փաստաթղթերի հիման վրա` 

ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 30-ի թիվ 959-Ն որոշմամբ հաստատված 

Մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշները, 

   ՀԲԻ-ի կանոնադրությունը, 

  ՀԲԻ-ի ռազմավարությունը,  

 ՀԲԻ -ի գիտական խորհրդի որոշումները: 



 
 
 

 

2. ՀԲԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 Առաջնորդվելով Բոլոնիայի գործընթացի հիմնարար փաստաթղթերով, ՀԲԻ - ն 

որդեգրել է իր կրթական գործունեության և հասարակությանը բժշկական 

ծառայությունների տրամադրման որակը, մրցունակությունը և գրավչությունն 

ապահովելու քաղաքականություն: Կրթության որակը տրամադրվող կրթական 

ծառայությունների համապատասխանությունն է բուհի առաքելությանը և որդեգրած 

ռազմավարական ծրագրին:  

 Ընդգրկվածություն. ՀԲԻ-ը կարևորում է  Ինստիտուտի ողջ աշխատակազմի, 

ուսանողների, ինչպես նաև արտաքին շահագրգիռ կողմերի և գործատուների  

ներգրավումը՝ որակի ապահովման գործընթացները բարելավելու համար: 

Մասնավորապես, գիտական խորհրդին կից ՈԱ-ի հանձնաժողովում պարտադիր է 

ուսանողների և գործատուների մասնակցությունը: 

    Հաշվետվողականություն և թափանցիկություն. ՀԲԻ -ն կապահովի շահառուներին 

տրվող տեղեկատվության մատչելիությունը, ճշգրտությունը և կարևորությունը: ՀԲԻ -

ի այժմյան գործող կայքը պարբերաբար կթարմացվի կրթական ծրագրերի 

վերաբերյալ տեղեկատվությամբ:  

  Թիմային մոտեցում. ՀԲԻ -ում գործող որակի ապահովման համակարգը, 

ընթացակարգերը, մեխանիզմները հասանելի կլինեն ՀԲԻ -ի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների շահագրգիռ ներկայացուցիչների դիտարկմանը, 

ուսումնասիրմանը և հետադարձ կապի ապահովմանը, որը կստեղծի ՀԲԻ -ում որակի 

ապահովման նկատմամբ գործընկերային և թիմային մոտեցման մթնոլորտ: 

  Համակարգային մոտեցում. ՀԲԻ-ն համապատասխան միջոցառումներով և 

գործընթացներով կստեղծի որակի ապահովման համակարգ և մշակույթ, համաձայն 

որի Ինստիտուտի բոլոր ոլորտները` ուսումնական, գիտահետազոտական և 

վարչական, ենթակա են հաշվետցողականության և գնահատման:  

ՀԲԻ -ում որակի ապահովումն իրականացվում է Ինստիտուտի 

պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմի կողմից մշակված որակի 

համակարգային կառավարման քաղաքականության միջոցով՝ 



 
 
 

-համապատասխան աշխատանքների պլանավորմամբ, 

-կազմակերպմամբ և իրագործմամբ, 

-ինքնագնահատմամբ, 

-վերանայումով և բարելավումով:  

3. ՀԲԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ,       ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Որակի ապահովման քաղաքականության հիմնական նպատակն է  արահովել ՀԲԻ-ի 

կրթության որակի շարունակական բարելավումը այդ թվում՝   

- բարձրացնել ՀԲԻ-ի ուսումնական,  հետազոտական և կառավարման 

գործընթացների արդյունավետությունն ու որակը, 

 - երաշխավորել շնորհվող որակավորումների  համար բարձրագույն կրթության 

ազգային չափորոշիչների ապահովումը: 

- ապահովել ուսման վերջնարդյունքների վրա հիմնված որակյալ կրթական 

համակարգ, 

- ապահովել բուհի   հաշվետվողականությունը,    գործընթացների 

թափանցիկությունը, տեղեկատվության հասանելիությունը   ուսանողներին և 

գործատուներին` ուսման որակի ապահովման և բարձրացման  նպատակով, 

- երաշխավորել շահառուների բավարարվածությունը, 

- նախապատրաստել ինստիտուտը ու կրթական ծրագրերը որակի արտաքին և 

ներքին գնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին, 

- խթանել ՀԲԻ-ում որակի ապահովման     մշակույթի զարգացումը: 

Խնդիրները՝ 

- ապահովել կրթական ծրագրերի մշտադիտարկումը,  պարբերաբար վերանայումն 

ու  կատարելագործումը, 

- իրականացնել կրթական ծրագրերի ներքին  և արտաքին գնահատման ու 

հավատարմագրման գործընթացները, 

- կազմել որակի ապահովման համար ՀԲԻ- ում հաշվետվողականության 

ընթացակարգեր, 



 
 
 

- նախաձեռնել որակի ապահովման համար ՀԲԻ-ի հաշվետվողականության  

գործընթացներ, 

- երաշխավորել որակի ներքին ապահովման ընթացակարգերի և գործընթացների  

թափանցիկությունը, 

- ապահովել  որակի ներքին գնահատման գործընթացում ուսանողների,  

շրջանավարտների և գործատուների մասնակցությունը 

  - առաջարկել անհրաժեշտ նախադրյալներ և խթանող մեխանիզմներ`  ուսման 

որակի շարունակական  բարձրացման համար 

Վերոնշյալ նպատակներին հասնելու համար ՀԲԻ-ը մշակում և ներդնում է որակի 

ապահովման և մշտադիտարկման  ընթացակարգեր:  

 

                               4. Հ ԲԻ  -Ի  ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ .   

   Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´ÅßÏ³Ï³Ý ÆÝëïÇïáõïÁ   /Ð´Æ/  µÅßÏ³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ 

µ³ñÓñ³·áõյ Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ  ¿, áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ª 

 ÏñÃáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý å»ï³Ï³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý  ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 

å³ïñ³ëï»É áñ³ÏÛ³É µÅÇßÏÝ»ñ, áñáÝù Ï³å³Ñáí»Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ Ù³ïã»ÉÇ, 

³Ýíï³Ý· , û·ï³í»ï ¨ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ.   

 ստեղծել նպաստավոր պայմաններ  ապագա մասնագետի բազմակողմանի 

զարգացման, բարձր արհեստավարժությամբ, կուլտուրայով, կրթվածությամբ, 

սոցիալական ակտիվությամբ և հայրենասիրությամբ օժտվածության ապահովում. 

 Մասնագիտական կրթության  արդյունավետության  բարձրացում  ինստիտուտում 

առկա կրթական ծրագրերի սահմաններում. 

     ºÉÝ»Éáí  ÏñÃáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ  å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó ª 

Ð´Æ-Á,  áñå»ë Çñ ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ù³ë , Ùßï³å»ë Ó·ïáõÙ ¿  Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ 

Ù³ïáõóíáÕ  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ  Ñ³ëÝ»É ·»ñ³½³ÝóáõÃÛ³Ý ,  Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáí 

¨ ½³ñ·³óÝ»Éáí  ÏñÃ³Ï³Ý,  ·Çï³Ï³Ý,  ëáóÇ³É³Ï³Ý ,  ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý,  Ï³é³í³ñÙ³Ý 

¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨  ëáóÇ³É³Ï³Ý áÉáñïÇ ¨ ÙÇç³½·³ÛÝ»óÙ³Ý 

áÉáñïÝ»ñáõÙ  Çñ³Ï³í³óíáÕ ·áñÍÁíÃ³óÝ»ñÁ: 

 

5. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 Որակի ապահովման գործընթացների հիմքում ընկած են Եվրոպական բարձրագույն 

կրթական տարածքում Որակի ապահովման չափորոշիչներն ու ուղենիշները և ՀՀ 



 
 
 

կառավարության 2011թ. հունիսի 30-ի թիվ 959-Ն որոշմամբ հաստատված 

Մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշները:  

ՀԲԻ-ի կրթության որակի ապահովման կենտրոնի գործառույթները ՝ 

 Գործում է կառավարման  խորհուրդին կից : 

  Հանդես է գալիս որպես փորձագիտական և գնահատման  կենտրոն, գնահատում է 

որակի ապահովման ընթացակարգերի ու չափանիշների 

համապատասխանությունը ընդունված չափորոշիչներին: 

 Հաշվետու է գիտական խորհրդին և ինստիտուտի ռեռտորին` կատարված 

աշխատանքների վերաբերյալ պարբերաբար հաշվետվություններ են 

ներկայացնում վերջիններիս: 

 Նախապատրաստում և ռեռկտորի ու գիտական խորհրդի հաստատմանն է 

ներկայացնում որակի ապահովման վերաբերյալ կանոնակարգային, 

ընթացակարգային ու չափորոշիչ փաստաթղթերը: 

 Մշակում է որակի ապահովման ընթացակարգեր` կրթական ծրագրերի 

հաստատման, ընթացիկ հսկողության գործընթացների համար, հետևում և 

աջակցում է դրանց իրականացմանը բուհի ստորաբաժանումներում: 

 Պատասխանատու է և ապահովում է ուսումնառության և դասավանդման որակի 

գնահատմանն առնչվող գործընթացների համար: 

   վերը նշված ընթացակարգերի ներդրումը ուսումնական համակարգում: 

 Վերահսկում է ֆակուլտետներում կրթական ծրագրերի պլանավորման, մշակման,    

փոփոխման և դրանց որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը: 

 Վերահսկում է ծրագրերի` մեթոդական, տեխնիկական և մարդկային ռեսուրսներով 

պատշաճ ապահովվածությունը: Միաժամանակ վերահսկում է ֆակուլտետների 

դեկանների կողմից համապատասխան գործառույթների իրականացումը, նաև 

ապահովում է ֆակուլտետների, գիտական խորհրդի և որակի ապահովման 

կենտրոնի միջև կապը: 

    Այս գործառույթները, որին պետք է ուղղվի բուհի որակի ապահովման 

քաղաքականությունը և ռազմավարությունը, կնպաստեն   նպատակների 

իրականացմանը:    



 
 
 

6. ՀԲԻ-ի որակի արահովման  համակարգի կազմակերպման կառուցվածքը՝ ՈԱ 

համակարգում ներգրավված հիմնական ստորաբաժանումներն ու կառույցները և 

նրանց միջև պատասխանատվությունների բաշխումը հետևյալն է 

  

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                                             

ՀԲԻ-Ի ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

ՌԵԿՏՈՐ ՀԲԻ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

ՈՒՍ ԳԾՈՎ 

ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ 

ԳԽ ՈԱ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԱՅԻՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ՈԱ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ 

Ո
Ւ

Ս
Ա

Ն
Ո

Ղ
Ն

Ե
Ր

 

ԱՐՏԱՔԻՆ 

ԳՆԱՀԱՏՈՂՆԵՐ 



 
 
 

 

 ՀԲԻ -ի որակի ապահովման համակարգի գիտական խորհրդին կից գործող ՈԱ-ի 

հանձնաժողով. պատասխանատու է ՈԱ-ի քաղաքականության և հայեցակարգի 

բարելավմանն ուղղված առաջարկների ուսումնասիրության, կանոնակարգային, 

ընթացակարգային, չափորոշիչ փաստաթղթերի և կրթական ծրագրերի վերանայման 

ու ներդրման քննարկման և գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայացնելու 

համար: Սույն հանձնաժողովում ներկայացված են ՀԲԻ-ի ֆակուլտետների 

դեկանները, առնվազն երկու առաջատար դասախոս, , երկու ուսանող և 

գործատուների ներկայացուցիչ: Հանձնաժողովի նախագահը ՀԲԻ -ի ռեկտորն է: 

  Կրթության որակի ապահովման կենտրոնը․  պատասխանատու է ՈԱ-ի 

քաղաքականության և հայեցակարգի իրագործման, ՈԱ գործընթացների 

մշտադիտարկման, վերանայման և բարելավման համար:ՈԱ բաժինը 

համագործակցում է ամբիոնի ՈԱ-ի պատասխանատուի, ՀԲԻ-ում գիտական 

խորհուրդին կից ՈԱ հանձնաժողովի և ֆակուլտետների/ամբիոնների 

հանձնաժողովների հետ և հաշվետու է ՀԲԻ ի ռեկտորին:  ՈԱ բաժինը 

պատասխանատու է ՀԲԻ -ի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից տվյալների, 

ինքնագնահատման հաշվետվությունների հավաքագրման և վերլուծության համար: 

ՈԱ բաժինը վերլուծված տեղեկատվությունը փոխանցում է և ՀԲԻ -ում ՈԱ 

հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացնելու համար: 

 5.3 Ընդհանուր ֆակուլտետային/ամբիոնային մակարդակով ՀԲԻ -ի որակի 

ապահովման համակարգն ընդգրկում է` 

 - ՀԲԻ -ում որակի կառավարման ֆակուլտետների  հանձնաժողովներ/ ամբիոնային 

պատասխանատու. պատասխանատու են ֆակուլտետում/ամբիոններում ուսուցման 

որակի և գործող ծրագրերի վերահսկման ու մշտադիտարկման, նոր ուսումնական 

ծրագրերի քննարկման, ՀԲԻ մակարդակով ընդունվող որոշումների հետևողական 

իրագործման հսկողություն ապահովելու համար և մասնագիտական տարբեր 

տիրույթներում խնդիրների քննարկման, առաջարկությունների ներկայացման, 

ինչպես նաև անհրաժեշտ ընթացակարգերի և կանոնակարգերի մշակման ու 

բարելավման համար: Հանձնաժողովում ընդգրկվում են  ՀԲԻ -ի ֆակուլտետների և 



 
 
 

ամբիոնների ղեկավարները, ուսանողներ, առաջատար դասախոսներ և գործատու, 

որոնք պատասխանատու են ուսումնական ծրագրերի պլանների, կրթական 

վերջնարդյունքների, անհրաժեշտ ընթացակարգերի, կանոնակարգերի մշակման, 

վերանայման և կատարելագործման համարֈ 

 Ամբիոնային պատասխանատուն պատասխանատու է ամբիոնի մակարդակով 

որակի ապահովման ու վերահսկման գործառույթների իրականացման և ամբիոնի 

կրթական ռազմավարությունից բխող նոր ուսումնական ծրագրերի ներդրման բոլոր 

գործընթացների կազմակերպման  համար, համագործակցում է ՀԲԻ -ի այլ 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ՝ տվյալների հավաքագրման և 

փոխանցման նպատակով: Վերոնշյալ կառուցվածքային և կազմակերպական 

միավորներից բացի՝ ՀԲԻ -ի որակի ապահովման համակարգի կառավարման մեջ 

ներգրավված են ստորաբաժանումների այն բոլոր ղեկավարները (դեկաններ, 

ամբիոնների վարիչներ, կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ), 

որոնք պատասխանատու են իրենց վերահսկման և կառավարման տիրույթում 

գտնվող գործունեության արդյունքների համար: ՈԱ-ի բաժնին են տրամադրում 

իրենց ստորաբաժանմանը առնչվող տվյալները և հաշվետվությունները՝ 

համապատասխան վերլուծություններ իրականացնելու նպատակով:  

 ՀԲԻ պրոռեկտորները համակարգում են ԲԲԿ-ն իրենց ենթակայության 

ուղղությունների շրջանակներում, ունեն պարտականություններ և իրենց մասով 

պատասխանատվություն են կրում Ինստիտուտում ԲԲԿ-ի իրականացման որակի 

համար: 

    Դասավանդման մակարդակում որպես որակի ապահովող, մշտադիտարկող և 

վերահսկող սուբյեկտ՝ հանդես է գալիս ՀԲԻ -ի յուրաքանչյուր դասախոս: 

 7. ՀԲԻ -ի որակի կառավարման անհատների և հանձնաժողովներըի հիմնական 

պարտականությունները .Ինստիտուտի բարձրագույն ղեկավարը՝ ռեկտորը, 

միաժամանակ հանդիսանում է նաև գիտական խորհրդին կից ՈԱ-ի հանձնաժողովի 

նախագահը: Նա  առաջնորդում է ՀԲԻ-ն՝  

 ապահովելով վերջինիս շարունակական զարգացումը և ՈԱ-ի առումով 

ռազմավարական ուղեգիծը.  



 
 
 

  ապահովում է ՀԲԻ -ում ՈԱ-ի քաղաքականության, հայեցակարգի, 

ընթացակարգերի և գործընթացների առկայությունը և դրանց շարունակական 

բարելավումը. 

   ապահովում է ՀԲԻ-ի առաքելության և ռազմավարական հիմնախնդիրների 

առկայությունը ՀԲԻ-ում ՈԱ-ի քաղաքականությունում և հայեցակարգում.  

   ապահովում է ՀԲԻ-ի որակի ապահովման քաղաքականության և հայեցակարգի 

իրագործումը.  

սահմանում է բարւրագույն բժշկական կրթության(ԲԲԿ ) որակի ապահովման 

ուղղությամբ Ինստիտուտում աշխատանքների կազմակերպման, ղեկավարման և 

ապահովման սկզբունքները. 

   ապահովում է ՀԲԻ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 

իրականացվող գործառութային և ընթացակարգային գործընթացները.  

 ստեղծում և ապահովում է պայմաններ, որոնք խթանում են Ինստիտուտի ողջ 

անձնակազմի և ուսանողների ներգրավումը ՀԲԻ-ի որակի համակարգի ներդրման 

աշխատանքներում:  

ՀԲԻ-ի  ֆակուլտետների դեկանները. Պատասխանատու են ՀԲԻ-ում որակի 

ապահովման համար և անկախ իրենց պաշտոնեական պարտականություններից՝ 

ղեկավարության առաջ պատասխանատվություն են կրում իրենց ֆակուլտետային 

տիրույթում գտնվող որակի համակարգի ապահովման պահանջների կատարման 

համար: Ֆակուլտետի դեկանը.  

- պատասխանատու է իր մասնագիտական տիրույթում իրականացվող կրթական 

ծրագրերի մշակման և պատշաճ իրագործման համար. 

 - ապահովում է իր մասնագիտական տիրույթում գտնվող կրթական ծրագրերի և 

շնորհվող որակավորումների համապատասխանությունը Որակավորումների 

ազգային շրջանակին.  

- ապահովում է իր մասնագիտական տիրույթում գտնվող կրթական ծրագրերին 

առնչվող տեղեկատվության մատչելիությունը և հրապարակայնությունը. 

 - ամբիոնների վարիչների հետ համատեղ մշակում է ֆակուլտետի զարգացման 

ռազմավարական կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրեր. 



 
 
 

 - ապահովում է իր մասնագիտական տիրույթում գտնվող կրթական ծրագրերի 

համապատասխանությունը ֆակուլտետի ռազմավարական ծրագրի 

խնդիրներին.վերահսկում և համակարգում է ֆակուլտետի կողմից տրամադրվող 

ծառայությունների պատշաճ որակը. 

- մասնակցում է կադրային ռեսուրսների հավաքագրմանը, ինչպես նաև մշակում  

պրոֆեսորադասախոսական համակազմի կատարելագործումը խթանող 

միջոցառումներ.  

- միջնորդ է հանդիսանում ամբիոնների վարիչների ու ՈԱ  պատասխանատուների և 

ՀԲԻ -ի ղեկավարության ու Կրթության որակի ապահովման բաժնի.  

- համակարգում է իր ստորաբաժանման մակարդակով վարչական, գործառնական և 

այլ հատուկ աշխատանքները ՈԱ  ուղղությամբ. 

 - համագործակցում է իր մասնագիտական տիրույթում այլ բուհերի 

համապատասխան ստորաբաժանումների հետ՝ կրթական ծրագրերի բարելավման 

նպատակով.  

- կազմակերպում և ապահովում է համագործակցությունը ինչպես իր 

ենթակայության ստորաբաժանման աշխատակազմի, այնպես էլ Ինստիտուտի այլ՝ 

արտաքին և ներքին շահառուների հետ: Ամբիոնի վարիչը հաշվետու է ֆակուլտետի 

դեկանին և ՀԲԻ -ի ռեկտորին/պրոռեկտորին և իրականացնում իր կրթական 

ծրագրերի ընդհանուր կառավարումը: Մասնավորապես` 

   իրականացնում է կրթական ծրագրի կազմակերպումը. ապահովում է կրթական 

ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիությունը.  

 ապահովում է կրթական ծրագրի վերջնարդյունքները և դրանց 

համապատասխանությունը Որակավորումների ազգային շրջանակին և կրթական 

ծրագրի մասնագրին, ակտիվորեն մասնակցում է որակի ապահովման 

գործընթացներին՝ 

 հետադարձ կապ է ապահովում ուսանողների և դասախոսների կողմից իր կողմից 

կառավարվող կրթական ծրագրի վերաբերյալ, գնահատման համակարգի, 

դասավանդման և ուսուցման մեթոդաբանության, առկա ռեսուրսների, 

դասախոսական համակազմի պատրատվածության վերաբերյալ.  



 
 
 

   մշակում է խրախուսական համակարգ` իր կրթական ծրագրի ներքո դասավանդող 

դասախոսների խրախուսման և առաջխաղացման նպատակով. 

   ֆակուլտետի դեկանին է ներկայացնում կրթական ծրագրի մշտադիտարկման 

արդյունքում ի հայտ եկած խնդիրները և լավագույն փորձը.  

  մշակում և ֆակուլտետի դեկանին է ներկայացնում հիմնավորումներ և 

տեղեկատվություն նոր կրթական ծրագրի մշակման և իրագործման վերաբերյալ.  

 ակտիվորեն մասնակցում է պարբերական և տարեկան մշտադիտարկումներին, 

կազմակերպում է կրթական ծրագրի ինքնագնահատման հաշվետվության 

պատրաստումը և կրթական ծրագրի արտաքին գնահատման աշխատանքները. 

  կազմակերպում է աշխատանքային հանդիպումներ իր կրթական ծրագրի ներքո 

դասավանդող դասախոսական համակազմի և ուսանողների ներկայացուցիչների 

հետ` կրթական ծրագրի հետ առնչվող խնդիրները քննարկելու և լուսաբանելու 

նպատակով.  

  մշակում է ժամանակացույց և նշանակում պատախանատուներ դասալսումների, 

ուսանողների մնայուն գիտելիքների ստուգման, ուսանողների հետ քննարկումների 

միջոցով կրթական ծրագրի մշտադիտարկումը ապահովելու նպատակով:  

Ամբիոնի ՈԱ-ի պատասխանատուն հաշվետու է ամբիոնի վարիչին և ֆակուլտետի 

դեկանին և իրականացնում է ՈԱ-ի ապահովման անհրաժեշտ գործավարական ու 

գործառական աշխատանքներ: Ամբիոնի ՈԱ-ի պատասխանատուն նշանակվում է 

համապատասխան ֆակուլտետի դեկանների կարգադրությամբ` ամբիոնի վարիչի 

ներկայացմամբ: 

 Ամբիոնի ՈԱ-ի պատասխանատուն.  

 տրամադրում է ամբիոնի վարիչին տեղեկատվական, մեթոդական, 

կազմակերպական օգնություն ՀԲԻ -ի որակի բնագավառում ամբիոնի 

աշխատանքների պլանավորման, կազմակերպման, վերահսկման, գնահատման, 

մշտադիտարկման, վերլուծության հարցում, այդ թվում՝ նաև իրականացնում է 

ամբիոնի վարիչի կողմից հանձնարարված վերահսկման, կազմակերպական 

աշխատանքները.   

 պատասխանում բոլոր շահառուների հարցադրումներին. 



 
 
 

 իրականացնում է տվյալ կրթական ծրագրով դասավանդող դասախոսական 

համակազմի գործունեության արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության 

հավաքագրումը և գրանցումը.  

  իրականացնում է ուսանողների վերաբերյալ տեղեկատվության գրանցումը՝ 

ներառյալ ուսանողների առաջադիմությունը, շարժունությունը, առաջխաղացումը և 

այլն.  

  գրանցում և ամբիոնի վարիչին է ներկայացնում ուսումնական տարվա ընթացքում 

ուսանողներից և դասավանդող դասախոսական կազմից հետադարձ կապի միջոցով 

ստացված տեղեկատվությունը.  

 կազմակերպում է կրթական ծրագրի արդյունավետության հետ կապված 

հետազոտություններ` արտաքին և ներքին շահառուների ներգրավմամբ.   

 ամբիոնի վարիչի հետ մեկտեղ կազմակերպում և համակարգում է 

կրթականծրագրի ինքնագնահատման աշխատանքները.  

Կրթության որակի ապահովման կենտրոնը հաշվետու է ՀԲԻ -ի ռեկտորին և. 

-  իրականացնում է ՀԲԻ -ում որակի ապահովման պահանջների ձևակերպումը, 

մշակումը և ներդրումը.  

 համակարգում է ՀԲԻ -ում որակի ապահովման քաղաքականության և 

հայեցակարգի իրագործումը կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից.  

կազմակերպում է ՀԲԻ -ում ՈԱ-ի ընթացակարգերի կիրառման և իրագործման 

վերաբերյալ մշտադիտարկում.  

  համագործակցում է ՀԲԻ -ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ և 

հետադարձ կապի միջոցով վերանայում և բարելավում են ՀԲԻ -ում ՈԱ-ի 

քաղաքականությունը, հայեցակարգը և ՈԱ-ի ընթացակարգերը.   

կազմակերպում է լուսաբանման սեմինարներ և վերապատրաստումներ՝ ՀԲԻ -ի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներին ՈԱ-ի 

քաղաքականության, հայեցակարգի, ընթացակարգերի փոփոխությունների 

վերաբերյալ տեղեկացնելու, կարողությունները հզորացնելու նպատակով.  ՀԲԻ -ի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներից հավաքում և վերլուծում է ՀԲԻ ում 

կրթական ծառայությունների և գործընթացների կազմակերպման վերաբերյալ 



 
 
 

անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, կատարում քանակական և որակական 

վերլուծություններ.  

  վերլուծությունների հիման վրա ֆակուլտետային հանձնաժողովի հետ մշակում 

համապատասխան առաջարկներ և ներկայացնում գիտական խորհրդին կից գործող 

ՈԱ-ի հանձնաժողովին՝ համապատասխան որոշումներ կայացնելու համար. 

   ներկայացնում է հաշվետվություն ռեկտորին ՀԲԻ -ում որակի համակարգի 

կենսագործունեության և այն կատարելագործելու վերաբերյալ.  

- հետադարձ կապի միջոցով կազմակերպում է բաժնի գործունեության 

արդյունավետության ուրույն ինքնագնահատում, վերլուծում արդյունքները և 

բարելավում բաժնի գործունեության ընթացակարգերը և գործընթացները. 

 - կազմակերպում է որակի ներքին փորձագիտություն և դրա արդյունքների հիման 

վրա ֆակուլտետային հանձնաժողվի հետ մշակում միջոցառումների ծրագիր` որակը 

բարձրացնելու նպատակով.  

- կազմակերպում է այլ բուհերի հետ փորձի փոխանակում ՈԱ շրջանակներում 

գործունեության խնդիրների վերաբերյալ.  

- հավաքում և ամփոփում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների ներկայացրած 

ինքնագնահատման տարեկան հաշվետվությունները և ներկայացնում ՀԲԻ -ի 

ռեկտորին: 

 ՀԲԻ -ի գիտական խորհրդին կից ՈԱ-ի հանձնաժողովը (այսուհետ` ՈԱ 

հանձնաժողով) ՀԲԻ -ում որակի համակարգի բարձրագույն համակարգող –

խորհրդատվական և փորձագիտական կոլեգիալ մարմին է: ՈԱ-ի հանձնաժողովը 

գործում է՝ աջակցելու ՀԲԻ -ի ղեկավարությանը, ինչպես նաև Ինստիտուտի 

գիտական խորհրդին՝ որակի համակարգի հետ կապված խնդիրների լուծման 

համար: ՀԲԻ -ի ՈԱ հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության մասին կարգը 

սահմանվում է ՀԲԻ-ի կողմից մշակված դրա մասին Կարգով: ՀԲԻ ՈԱ 

հանձնաժողովը կհավաքվի տարեկան մեկ անգամ և .  

- կուսումնասիրի կրթական ծրագրի իրագործումը և զարգացումը և ՝ ներառյալ 

գնահատումն ու դասավանդման մեթոդաբանությունը  ՝ համաձայն ՀԲԻ -ի որդեգրած 

քաղաքականության և ընթացակարգերի.  



 
 
 

- փաստաթղթերի և տարեկան հաշվետվությունների ուսումնասիրության հիման վրա 

կիրականացնի ՀԲԻ-ում ՈԱ-ի ընթացակարգերի իրագործման պարբերական 

մշտադիտարկում. 

 - կապահովի ուսանողներին տրամադրվող աջակցության և ծառայությունների 

պատշաճ որակը. 

- կքննարկի և կմշակի ուղենիշներ՝ ՀԲԻ-ում հետազոտության զարգացման և 

ուսանողներին հետազոտական աշխատանքներում առավել արդյունավետ 

ներգրավման համար. 

 - կծանոթանա ՀԲԻ-ում ՈԱ-ի քաղաքականության և հայեցակարգի իրականացման 

մանրամասներին, 

 - կքննարկի ՀԲԻ-ի կրթության զարգացման և որակի ապահովման վարչության 

ներկայացրած ինքնագնահատման ամփոփ հաշվետվությունը և կհաստատի այն. 

 - կքննարկի Կրթության զարգացման և որակի ապահովման վարչության 

ներկայացրած առաջարկները և դիտողությունները՝ ՀԲԻ-ում ՈԱ-ի համակարգը 

բարելավելու նպատակով. 

 - կուսումնասիրի ՀԲԻ -ում ՈԱ-ի ֆակուլտետային հանձնաժողովի կողմից 

ներկայացված նոր կրթական ծրագրերի և/կամ գործող կրթական ծրագրերի 

վերաբերյալ առաջարկները.  

- կկայացնի համապատասխան որոշումներ ՀԲԻ -ում ՈԱ-ի գործընթացները 

բարելավելու/կատարելագործելու ուղղությամբ. 

 - կքննարկի և կհաստատի կրթության որակի ապահովման բաժնի կողմից 

ներկայացրած ընթացակարգերը և կանոնակարգերը. 

 - կքննարկի և կրթության ՈԱ կենտրոնին կներկայացնի առաջարկություններ ՀԲԻ -

ում ՈԱ-ի հետագա բարելավման ուղղությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև 

ֆակուլտետային հանձնաժողովին տրված կրթական ծրագրերի և կրթական 

գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ հանձնարարականները:  Ֆակուլտետային 

ՈԱ հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության կարգը սահմանվում է դրանց 

նկատմամբ պահանջներով, որոնք մշակվում են ՀԲԻ -ի որակի համակարգի 



 
 
 

փաստաթղթերի ձևակերպման շրջանակներում: Հանձնաժողովը հաշվետու է ՀԲԻ -ի 

ռեկտորին և ՈԱ-ի հանձնաժողովին: 

Հանձնաժողովի հիմնական գործառույթներն են`  

- ֆակուլտետի որակի մշտադիտարկման պարբերական իրականացում,  

- ֆակուլտետի՝ որակի անհամապատասխանության պատճառները և դրանց 

վերացման առաջարկությունների պատրաստումը, 

 - ֆակուլտետների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկներ, 

 -ֆակուլտետների որակի համար միջոցառումների ծրագրի մշակում,  

- ԿԾ որակի վերահսկմանն առնչվող հարցերի նախնական մշակում և քննարկում, 

 -ֆակուլտետների խորհրդի որոշումների իրականացման կազմակերպում և 

վերահսկում,  

- ֆակուլտետների որակի վերահսկմանն ուղղված կարգավորող միջոցառումների 

անցկացման կազմակերպում,  

-  որակի բնագավառում ֆակուլտետի աշխատանքի մասին տարեկան 

հաշվետվության քննարկում և ներկայացում: 

 Ուսանողների  ներկայացուցիչ  

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարի յուրաքանչյուր ֆակուլտետում ներգրավված 

ուսանողները ընտրում են մեկ ուսանող՝ իրենց տեսակետները ֆակուլտետային ՈԱ-ի 

հանձնաժողովում ներկայացնելու և խնդիրները բարձրացնելու: Ֆակուլտետային 

հանձնաժողովի առաջադրմամբ ընտրված ուսանողներից երկուսն ընդգրկվում են 

գիտական խորհրդին կից ՈԱ-ի  հանձնաժողովում:  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ՀԲԻ-Ի ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ և ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՀԲԻ-ի շարունակական բարելավման գործողությունների ուղղությամբ նախատեսվող 

և իրականացվող հարցումները և հարցաթերթիկների ձևաթերթերը․   

1․ՀԲԻ-ի ռեսուրսների կարիքները և խնդիրները բացահայտելու համար ՀԲԻ-ի 

գիտական գրադարանից ուսանողների և դասավանդողների բավարարվածության 

վերաբերյալ հարցումֈ Հարցումն անցկացվում է գրադարանից ավելի հաճախ օգտվող 

ուսանողներ և դասախոսների շրջանում փակ հարցերի անանուն 

հարցափերփիկների օգնությամբ /Ձև1 հարցաթերթիկ/ֈ  

2․Ուսանողների կողմից դասընթացների որակի գնահատման նպատակով հարցումֈ 

Հարցումն անցկացվում է բուժական  ֆակուլտետի 2, 3 և 4-րդ կուրսերում , իսկ 

ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում 2 և 3-րդ կուրսերի ուսանողների շրջանում 

յուրաքանչյուր դասընթակի ավարտվելու հաջորդ սեմեստրի լիկվիդացիոն շրջանի 

ավարտից հետո փակ հարցերի անանուն հարցաթերթիկների օգնությամբ /Ձև 2/ֈ 

3․  Մասնագիտական կրթական ծրագրերի որակի վերաբյալ  շրջանավարտների 

բավարարվածությունը ստուգող հարցումֈ Հարցումն անցկացվում է բուժական  

ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի բակալավրիատի շրջանավարտների և մագիստրատուրայի 

2-րդ կուրսի  շրջանավարտների , իսկ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում 4-րդ 

կուրսի բակալավրիատի շրջանավարտների և մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի 

շրջանավարտների շրջանումֈ Հարցումն անցկացվուն է փակ հարցերի անանուն 

հարցաթերթիկների օգնությամբֈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                                                                                              Հաստատված է՝  

                                                                                                                      ՀԲԻ-ի ռեկտորատի 

                                                                                                                    28.08.2013թ նիստում 

 

                                                                                                       Ռեկտոր՝  Լ.Վ.Անդրիասյան  

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 

     Հայկական բժշկական ինստիտուտի նյութատեխնիկական և մեթոդական 

հագեցվածությամբ    դասավանդողների եվ ուսանողների բավարարվածության 

վերաբերյալ հարցում-գնահատման  

 

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

Դասավանդողների և ուսանողների     նյութատեխնիկական և մեթոդական 

հագեցվածությամբ      բավարարվածության վերաբերյալ հարցման –գնահատման 

կարգը սահմանում է ՀԲԻ-ի կրթական ծառայությունների համար հատկացված 

նյութատեխնիկական և մեթոդական հագեցվածության որակի գնահատման կարգըֈ 

 

2. ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ և 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ 

2.1. Դասավանդողների և ուսանողների     հարցումն իրականացվում է գրադարանից 

ավելի հաճախ օգտվող ուսանողներ և դասախոսների շրջանում փակ հարցերի 

անանուն հարցափերփիկների օգնությամբֈ 

2.2. Դասավանդողների և ուսանողների     ուս․տարվա վերջում ստանում են 

հարցաթերթերթերը, լրացնում և հանձնում որակի ապահովման բաժինֈ 

2.3. Հարցումն անանուն էֈ 

2.4. Դասավանդողների և ուսանողների     հարցումն իրականացվում է սույն 

կանոնակարգին  կից հարցաթերթերով (ձև1 )ֈ 

2.5. Դասավանդողների և ուսանողների     հարցումն և արդյունքների մշակումն 

իրականացվում է ՀԲԻ-ի որակի ապահովման կենտրոնի կողմիցֈ 

2.6. Հարցաթերթում կատարված ուղղումները չեն հաշվարկվումֈ 

2.7.Դասավանդողների և ուսանողների     հարցման  արդյունքները քննարկվում են 

ՀԲԻ-ի ստորաբաժանումներում (ամբիոն, դեկանատ, ռեկտորատ), որակի 

բարելավման միջոցառումներ մշակելու և իրականացնելու համարֈ 

2.8.Հարցման փաստաթղթերը որակի ապահովման բաժնում պահպանվում են 5 

տարի, որից հետո համապատասխան կանոնակարգով արխիվացվում ենֈ 

 



 
 
 

                                                                                                                                   Ձև1                                                                                                                                                           

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

 ՀԲԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ       

ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Հարգելի´ դասախոս/ուսանող, Դուք մասնակցում եք գրադարանից 

բավարարվածության վերաբերյալ հարցմանը, ինչը կարևոր է գրադարանի 

ծառայությունների արդյունավետությունը բավարարելու համար:  

Գնահատեք 2-5 միավորանոց սանդղակով` 

 2-անբավարար  

3-բավարար 

 4-լավ  

 5-գերազանց  

Այս հարցումն անանուն է:  

     N Հարցադրում Միավոր 

1.  Պահանջվող մասնագիտական գրականության տրամադրում    

2.  Պահանջվող արդիական մասնագիտական գրականության 

տրամադրում 

 

3.  ՈՒսումնա-մեթոդական  ձեռնարկների առկայությունը  

4.  Էլետրոնային գրականության առկայություն    

5.  Համացանցի հասանելիություն    

6.  Բավարարվածությունը աշխատակազմի սպասարկման 

որակից  

 

7.  Բավարարվածությունը ընթերցասրահի կահավորանքից    

8.  Բավարարվածությունը գրադարանի և ընթերցասրահի 

աշխատանքային ժամերը 

 

 

Առաջարկություններ`_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ՈԱԿ-ի  տեսուչ`  

Գրադարանի տնօրեն`   

ՀԲԻ ՈՒԽ-ի նախագահ` 



 
 
 

                                                                                                                                        

                                                                                                                   Ձև1-ի ամփոփաթերթ                                                                                                                                                          

 

                                               ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 ՀԲԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ       

ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

1.Հարցմանաը մասնակցել են (մասնակիցների քանակը)՝ 

դասախոս ուսանող 

  

     N Հարցադրում Միջին 

միավոր 

Առաջարկություններ 

 

1.  Պահանջվող մասնագիտական 

գրականության տրամադրում   

  

2.  Պահանջվող արդիական 

մասնագիտական գրականության 

տրամադրում 

  

3.  ՈՒսումնա-մեթոդական  

ձեռնարկների առկայությունը 

  

4.  Էլետրոնային գրականության 

առկայություն   

  

5.  Համացանցի հասանելիություն     

6.  Բավարարվածությունը 

աշխատակազմի սպասարկման 

որակից  

  

7.  Բավարարվածությունը 

ընթերցասրահի կահավորանքից   

  

8.  Բավարարվածությունը գրադարանի 

և ընթերցասրահի աշխատանքային 

ժամերը 

  

 

 

 

ՈԱ կենտրոնի ղեկավար`  
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                                                                                                      Ձև 2 

ՔԱՐՏ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 

ԴԱՍԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

Դասախոսի Ա.Ա.Հ. _______________________________________________________________________ 

Ամբիոն__________________________________________________________________________________ 

Դասի տեսակը___________________ներկա են___________________________________ից__________ը 

 

1. Նյութի մատուցման ժամանակ պահպանվում էր տրամաբանական հաջորդականությունը: 

1         2           3           4           5 

2. Բավարար չափով ներկայացված էր դասի թեման: 

1         2           3           4           5 

3. Ճիշտ էր կազմված դասի կառուցվածքը ժամանակի առումով: 

1         2           3           4           5 

4. Կարողանում էր արդյ՞ոք պահել լսարանը ակտիվ ճանաչողական պրոցեսում: 

1         2           3           4           5 

5. Նյութը մատուցելիս ստեղծում էր կապ ապագա մասնագիտության (կլինիկայի) հետ: 

1         2           3           4           5 

6. Նյութը  մատուցվում էր ընկալելի տեմպով: 

1         2           3           4           5 

7. Ընդգծում էր արդյո՞ք նյութի կարևոր և բարդ հատվածները: 

1         2           3           4           5 

8. Կիրառու՞մ էր ցուցադրական նյութեր: 

1         2           3           4           5 

9. Կառավարում էր լսարանը: 

1         2           3           4           5 

10.  Ճիշտ էր ընտրված դասի վարման մեթոդաբանությունը: 

1         2           3           4           5 

11. Ուներ արդյո՞ք պատշաճ մակարդակ (խոսքի մշակույթ, վարք,  էմոցիոնալություն): 

1         2           3           4           5 

12.  Ինչպե՞ս կգնահատեք ընդհանուր առմամբ դասի որակը: 

1         2           3           4           5 

 

Ձեր առաջարկները և դիտողություններ  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Փորձագետի Ա.Ա._____________________________________________ 

Գիտամանկավարժական աստիճան_____________________________201  թ. 



 
 
 

                                                                                                                             Հաստատված է՝  

                                                                                                                      ՀԲԻ-ի ռեկտորատի 

                                                                                                                    28.08.2013թ նիստում 

 

                                                                                                       Ռեկտոր՝   Լ.Վ.Անդրիասյան  

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍԻՏՈՒՏԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ 

Առարկայական նկարագիրը ուսումնական ծրագրի ուսումնամեթոդական փաթեթի 

ուսանողական լսարան ներկայացվող փաստաթուղթն է, որը կազմվում է 

յուրաքանչյուր դասախոսի կողմից՝ ելնելով հաստատված հիմնական 

աշխատանքային ծրագրի պահանջներից:  

Սույն հիմնադրույթը մշակվել է ուսումնամեթոդական փաթեթի այն մասը  կազմելու 

համար, որը կծառայի  որպես ուսանողի և դասախոսի շփման միջոց տվյալ 

առարկայի  ուսումնասիրման ընթացքում: Ուսանողն առարկայական նկարագրից 

պետք է պատկերացում կազմի առարկայի բովանդակության, կառուցվածքի, 

նպատակների, խնդիրների, մեթոդների, գիտելիքների, կարողությունների, 

ունակությունների, ընդհանրական և մասնագիտական կոմպետենցիաների 

եզրույթներով արտահայտված վերջնական արդյունքների և գնահատման մեթոդների 

ու չափանիշների մասին: Առարկայական նկարագիրը պետք է պարունակի սպառիչ 

տեղեկություն դասախոսի, նրա կոնտակտային տվյալների (հեռախոս, e-mail, web-

site) և խորհրդատվությունների գրաֆիկի մասին: 

ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԵՆ.  

• գիտելիքների, կարողությունների, ունակությունների և կոմպետենցիաների 

սահմանումը, որոնք ուսանողը պետք է ձեռք բերի տվյալ առարկան յուրացնելիս. 

 •  ուսումնասիրած պարտադիր առարկաներիցանկը, որոնց ուսումնասիրման 

ընթացքում ստացած գիտելիքները, կարողությունները և ունակությունները տվյալ 

առարկան յուրացնելու համար հիմք են) անհրաժեշտ պայմանները  

• վերջնարդյունքի սահմանումը (վերջնական արդյունքները նկարագրելու համար 

անհրաժեշտ է նշել գիտելիքները, կարողությունները, ունակությունները և 



 
 
 

կոմպետենցիաները, որոնք պետք է ձևավորվեն տվյալ առարկան ուսումնասիրելուց 

հետո): 

 • կառուցվածքի և առարկայի նկարագրի բովանդակության բացահայտումը,  

• ուսումնական առարկայի ժամերի ծավալի բաշխումը,  

• ուսումնական առարկայի տիրապետման մակարդակի գնահատման ձևի որոշումը:  

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻ ՈՐԱԿԸ  

Առարկայի նկարագիրը պետք է`  

• համապատասխանի բարձրագույն մասնագիտական պետական կրթական 

չափանիշների առնվազն նվազագույն բովանդակության պահանջներին,  

• բացահայտի ուսումնասիրվող առարկայի բաժինների հերթականությունը և 

համապատասխան դեդուկցիոն միավորների բովանդակությունը,  

• համապատասխանի գիտության և կրթության, դասավանդման մեթոդների 

ժամանակակից պահանջներին,  

• որոշ դասընթացի ուսումնասիրության նպատակներն ու նրա տեղն 

ուսումնասիրվող մասնագիտական առարկաների համակարգում:  

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 • առարկայի նկարագրի կառուցվածքը պետք է համապատասխանի ուսումնական 

առարկայի աշխատանքային ծրագրի պահանջներին ու չափանիշներին: 

 • Առարկայի նկարագրի տիտղոսաթերթը պետք ներառի հետևյալ տվյալները. 

 1. հղում,  

2. ամբիոնի և բաժնի անվանում,  

3. առարկայի անվանում, 

 4. նկարագրի դասիչն ու անվանումը, մասնագիտությունը, 

 5. հեղինակ/հեղինակներ, ԱԱՀ, գիտական աստիճան, կոչում: 

 ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԱՌԻ ՀԵՏԵՎՅԱԼԸ. 

 • տվյալ առարկայի համառոտ նկարագիրը, նրա առանձնահատկությունները, տեղը և 

դերը՝ որպես բարձրագույն մասնագիտական կրթության կրթական-մասնագիտական 

աստիճանի բաղադրամաս,  



 
 
 

• գիտելիքների և կարողությունների մակարդակը, որոնք ուսանողը պետք է ունենա 

տվյալ առարկան ուսումնա- սիրելու համար,  

• առարկայի ուսումնական նպատակներն ու խնդիրները,  

• առարկայի յուրացման պահանջների մակարդակը՝ որպես ուսումնասիրման 

արդյունք, 

• առարկայի ծավալը և ուսանողների աշխատանքի ձևերը` դասախոսություններ, 

սեմինարներ, լաբորատոր և գործնական պարապմունքներ, կուրսային աշխատանք- 

ներ, , տնային հանձնարարություններ, ստուգողական աշխատանքներ և այլն, որոնք 

նախատեսված են ուսումնական առարկայի աշխատանքային ծրագրով,  

• ստուգման ձևերը` ընթացիկ, միջանկյալ, ամփոփիչ, 

 • ընթացիկ, միջանկյալ, ամփոփիչ գնահատականների ձևակերպման մեթոդիկա, 

 • հեղինակի այլ բացատրություններ,  

• առարկայի նկարագրի բաղադրիչն է օրացույցային պլանը, որը պետք է ձևավորված 

լինի աղյուսակի տեսքով և տեղեկացնի թեմատիկ բովանդակության բաշխումն ըստ 

շաբաթների, դասավանդման ձևը, ուսումնառության եղանակը և գնահատման ձևը, 

 • Առարկայի բովանդակությունը պետք է բաշխված լինի մոդուլների` իրենց 

բաժիններով և թեմաներով,  

• Նկարագրի ուսումնամեթոդական ապահովումը պետք է ներառի գրականության 

ցանկը, ծրագրային և նյութատեխնիկական միջոցներն առարկան յուրացնելու հա- 

մար, 

 • Գրականության ցանկը պետք է բաժանվի հիմնական և այլ գրականություն 

հատվածներիֈ 

 Առարկայի նկարագրերը հաստատվում են ամբիոնների նիստերում, բոլոր 

հաստատված նկարագրերը` տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակներով, պետք է 

լինեն հասանելի ուսանողներին առարկայի դասավանդման նախորդող շաբաթվա 

ընթացքում և պետք է հրապարակվեն ՀԲԻ-ի կայքում: 

 

 

Ռեկտոր                                 Լ.Վ.Անդրիասյան 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 


