ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Կ Ո Մ Ի Տ Ե

ՆԱԽԱԳԱՀ

ք. Երևան

«21» մայիսի, 2020 թ.

Հ Ր Ա Մ Ա Ն № 12-Ա/Ք
ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶԱՅԻՆ
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ (ԹԵՄԱՏԻԿ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԹԵՄԱՅԻ, ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ-ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի
N 63-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարի 2020 թվականի մայիսի 7-ի N 20-Լ հրամանով հաստատված Հայաստանի
Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության
գիտության կոմիտեի կանոնադրության 18-րդ կետի 7-րդ ենթակետը՝
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1. Հաստատել գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ՝
1) բազային ֆինանսավորման ծրագրի իրականացման տարեկան հաշվետվության
ձևը՝ համաձայն հավելված N 1-ի,
2) պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման թեմայի իրականացման ընթացիկ
հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված N 2-ի,
3) պայմանագրային

(թեմատիկ)

ֆինանսավորման

թեմայի

իրականացման

ամփոփիչ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված N 3-ի,
4) նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման պետական ծրագրի իրականացման
ընթացիկ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված N 4-ի,
5) նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման պետական ծրագրի իրականացման
ամփոփիչ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված N 5-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի
նոյեմբերի

28-ի

«Հայաստանի

Հանրապետության

կրթության

և

գիտության

նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի
հոկտեմբերի 29-ի N 38-Ա/Ք հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու
մասին» N 63-Ա հրամանը:
3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել ՀՀ կրթության,
գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտեի գլխավոր
քարտուղարի պարտականությունները կատարող Ռուզան Ասատրյանին:

ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՅՈՑՅԱՆ

Հավելված N 1
ՀՀ ԳԿ նախագահի
2020 թ. մայիսի 21-ի
N 12-Ա/Ք հրամանի

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԶԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
I.
1. Ծրագրի անվանում

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

__________

2. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության
«Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում» ծրագիր
«Ազգային արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանում» ծրագիր

3. Ծրագրի իրականացման համար տրամադրված ֆինանսական աջակցության գումարների
օգտագործման մասին պայմանագիր N _________, «____» __________ 20.. թ.
4. Հաշվետու ժամանակահատված.
5. Կազմակերպության անվանում

20.. թ. հունվար-դեկտեմբեր
__________

6. Կազմակերպության ղեկավարի
ազգանուն, անուն, հայրանուն
հեռախոսահամար
էլեկտրոնային փոստ

__________

__________
__________

7. Ծրագրի գիտական ղեկավարի
ազգանուն, անուն, հայրանուն
հեռախոսահամար
էլեկտրոնային փոստ

__________

__________
__________

8. Հաշվետու ժամանակահատվածում
գիտական ամսագրերում տպագրված հոդվածների քանակը __________ / ____________
(ՀՀ)

(օտարերկրյա)

գիտաժողովներին ներկայացված զեկույցների քանակը __________ / ____________
(ՀՀ)

(օտարերկրյա)

9. Ծրագրի իրականացման համար պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ
__________ հազար ՀՀ դրամ
10. Կազմակերպության ղեկավարի ստորագրություն

_______________

11. Ծրագրի գիտական ղեկավարի ստորագրություն

_______________

«____» _____________ 20.. թ.
Կ. Տ.

II.



ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ

Համառոտ (մինչև 10 էջ) նկարագրել հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված
աշխատանքների հիմնական արդյունքները, դրանց արդիականությունը և գիտական կամ
գիտատեխնիկական նորույթը՝ պայմանագրով նախատեսված առաջադրանքին և օրացուցային պլանին
համապատասխան:
Նկարագրել միջազգային համագործակցությանը նպաստող և արդեն իսկ իրականացված
միջոցառումները:

III.



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Առանձին պարբերություններով թվարկել հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված (տպագրված,
ավարտված, պաշտպանված) գիտական արդյունքները (գիտական հոդված, գիտաժողովի զեկույց,
արտոնագիր, ատենախոսություն, ծրագրային փաթեթ, փորձնական կամ լաբորատոր նմուշ, նախատիպ և
այլն):
Գիտական հոդվածների ցանկը ներկայացնել` նշելով հեղինակ(ներ)ին, վերնագիրը, ամսագիրը կամ
հրատարակչությունը, տարին, հատորը, համարը, էջերը:
Արտոնագրերը ներկայացնել՝ նշելով հեղինակին, երկիրը, դասիչը, անվանումը, սեփականատերը,
ժամկետը:
Թեկնածուական ատենախոսություն ներկայացնելիս նշել հեղինակին, վերնագիրը, մասնագիտական
դասիչը, ղեկավարի ազգանունը, անունը:
Դոկտորական ատենախոսություն ներկայացնելիս նշել հեղինակին, վերնագիրը, մասնագիտական
դասիչը:

IV.



ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐ

Թվարկել ծրագրի իրականացման միջոցներով կատարված օտարերկրյա գործուղումները` նշելով
երկիրը, ժամկետները, նպատակը, արդյունքները:

V.



ՁԵՌՔԲԵՐՎԱԾ Ս Ա Ր Ք Ա Վ Ո Ր Ո Ւ Մ Ն Ե Ր 

Թվարկել
ծրագրի
իրականացման
միջոցներով
համակարգիչները)` նշելով անվանումը և արժեքը:

ձեռքբերված

սարքավորումները

(նաև

VI.

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
Ծրա գրի իրա կա նա ցմա ն փա ստ ա ցի ծա խ սերը 
ֆինանսավորման չափը

հ/հ

հոդվածի անվանումը

հազար դրամ)

1.

Աշխատավարձ` ներառյալ եկամտային հարկը

2.

Տնտեսական ծախսեր, այդ թվում`
էլեկտրաէներգիայի ծառայություն
գազի ծառայություն
ջրամատակարարման ծառայություն
կապի ծառայություն
Աղբահանություն

3.

Այլ ծախսեր, այդ թվում`
Գույք
սարքեր և սարքավորումներ
Նյութեր
Գործուղումներ
գիտական միջոցառումների կազմակերպում
Արշավախմբեր
հրատարակման ծախսեր
.......

Ընդամենը

Կազմակերպության ղեկավար՝ ____________________
(ստորագրություն)

Կազմակերպության
գլխավոր հաշվապահ՝

____________________
(ստորագրություն)

____________________
(ազգանուն, անուն)

______________________
(ազգանուն, անուն)

Կ. Տ.

 ՀՀ գիտության կոմիտեի կողմից կարող են պահանջվել պայմանագրով նախատեսված
ձեռքբերումները «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով իրականացնելու
պատասխանատու ստորաբաժանում և համակարգող սահմանելու, գնահատող հանձնաժողով
սահմանելու մասին հրամանների, ինչպես նաև գնահատող հանձնաժողովների արձանագրությունների,
կնքված պայմանագրերի պատճենները:
Բուհերում իրականացված ծրագրերի համար «Տնտեսական ծախսեր» հոդվածը չի լրացվում:

VII



ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ծրագրի կատարողների մասին տեղեկությունները ներկայացնել Microsoft Excel ձևաչափով, ըստ հավելված
N 1.1-ի:

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ՀՀ գիտության կոմիտեն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար __(անուն, ազգանուն)__-ի և
__(կազմակերպության անվանումը)_-ը, ի դեմս տնօրեն/ռեկտոր __(անուն, ազգանուն)__-ի, հանդիսանալով
«___»

___________

20..թ.

կնքված

գիտական

և

գիտատեխնիկական

գործունեության

ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման ծրագրի իրականացման համար պետության
կողմից

դրամաշնորհի

ձևով

տրամադրվող

ֆինանսական

աջակցության

գումարների

օգտագործման մասին N ___________ պայմանագրի Կողմեր, կազմեցին սույն արձանագրությունն
այն մասին, որ Կողմերն ամբողջությամբ իրականացրել են պայմանագրով իրենց վրա դրված
պարտավորությունները:

ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

________________________________
(կազմակերպության անվանումը)

Տնօրեն/ռեկտոր` ____________________
(ստորագրություն)

Գլխավոր քարտուղար` ____________________
(ստորագրություն)

____________________

____________________

(անուն, ազգանուն.)

(անուն, ազգանուն.)

«_____» ______________ 20.. թ.

Կ.Տ.

«_____» ______________ 20.. թ.

Կ.Տ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ՀՀ գիտության կոմիտեն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար __(անուն, ազգանուն)__-ի և
__(կազմակերպության անվանումը)_-ը, ի դեմս տնօրեն/ռեկտոր __(անուն, ազգանուն)__-ի, հանդիսանալով
«___» ___________ 20..թ. կնքված գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ազգային
արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանման ծրագրի իրականացման համար
պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների
օգտագործման մասին N ___________ պայմանագրի Կողմեր, կազմեցին սույն արձանագրությունն
այն մասին, որ Կողմերն ամբողջությամբ իրականացրել են պայմանագրով իրենց վրա դրված
պարտավորությունները:

ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

________________________________
(կազմակերպության անվանումը)

Տնօրեն/ռեկտոր` ____________________
(ստորագրություն)

Գլխավոր քարտուղար` ____________________
(ստորագրություն)

____________________

____________________

(անուն, ազգանուն.)

(անուն, ազգանուն.)

«_____» ______________ 20.. թ.

Կ.Տ.

«_____» ______________ 20.. թ.

Կ.Տ.

Հավելված N 1.1
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ծրագրի անվանումը`

հ/հ

ազգանուն

անուն

հայրանուն

1

2

3

4

ծննդյան թիվ

անձնագիր

գիտական
աստիճան

պաշտոն

հրամանագրման
ամսաթիվ

8

9

ամսական
աշխատավարձ՝
ներառյալ
եկամտային
հարկը (հազար
դրամ)

5
6
Վարչասպասարկող անձնակազմ

7

1
2
Գիտական աշխատողներ
1
2
Ճարտարագիտատեխնիկական անձնակազմ
1
2
Կազմակերպության
ղեկավար՝
(ստորագրություն)

(ազգանուն,
անուն)

(ստորագրություն)

(ազգանուն,
անուն)

Կազմակերպության
անձնակազմի
կառավարման բաժնի պետ՝

10

Հավելված N 2
ՀՀ ԳԿ նախագահի
2020 թ. մայիսի 21-ի
N 12-Ա/Ք հրամանի

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ (ԹԵՄԱՏԻԿ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԹԵՄԱՅԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
I. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ
12. Թեմայի
վերնագիր

__________

ծածկագիր

__________

13. Թեմայի իրականացման համար տրամադրվող ֆինանսական աջակցության
գումարների օգտագործման մասին պայմանագիր. N _________, «____» _________ 20.. թ.
14. Հաշվետու ժամանակահատվածը.
«____» _____________ 20.. թ.-ից մինչև «____» _____________ 20.. թ.
15. Թեմայի իրականացման վայր հանդիսացող կազմակերպության անվանում

______

16. Թեմայի ղեկավարի
ազգանուն, անուն, հայրանուն
հեռախոսահամար
էլեկտրոնային փոստ
17. Թեմայի

__________

__________
__________

իրականացման

համար

պայմանագրով

նախատեսված

միջոցներ __________ հազար ՀՀ դրամ
18. Թեմայի ղեկավարի ստորագրություն

_______________

19. Թեմայի ղեկավարի ստորագրությունը հաստատում եմ`
(կազմակերպության ղեկավար)

________________
(ստորագրություն)

__________________
(ազգանուն, անուն)

«____» _____________ 20.. թ.

Կ. Տ.

ֆինանսական

II.

ԹԵՄԱՅԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ

 Համառոտ (մինչև 8 էջ) նկարագրել հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված
աշխատանքների արդյունքները` պայմանագրով նախատեսված առաջադրանքին և
օրացուցային պլանին համապատասխան: Ներկայացնել հիմնական արդյունքները, դրանց
արդիականությունը և գիտական կամ գիտատեխնիկական նորույթը:
Թվարկել
թեմայի
իրականացման
միջոցներով
կատարված
օտարերկրյա
գործուղումները՝ նշելով երկիրը, ժամկետները, նպատակը և արդյունքները:
Թվարկել թեմայի իրականացման միջոցներով ձեռքբերված սարքավորումները (նաև
համակարգիչները)` նշելով անվանումը և արժեքը:

III. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ



Առանձին պարբերություններով թվարկել հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված
(տպագրված, ավարտված, պաշտպանված) գիտական արդյունքները (գիտական հոդված,
գիտաժողովի զեկույց, արտոնագիր, թեզ, ատենախոսություն, փորձնական կամ լաբորատոր
նմուշ և այլն):
Գիտական հոդվածների ցանկը ներկայացնել` նշելով հեղինակ(ներ)ին, վերնագիրը,
ամսագիրը կամ հրատարակչությունը, տարին, հատորը, համարը, էջերը:
Արտոնագրերը ներկայացնել՝ նշելով հեղինակին, երկիրը, դասիչը, անվանումը,
սեփականատերը, ժամկետը:
Մագիստրոսական թեզ ներկայացնելիս նշել հեղինակին, վերնագիրը, բուհը, ֆակուլտետը,
ղեկավարի ազգանունը, անունը:
Թեկնածուական ատենախոսություն ներկայացնելիս նշել հեղինակին, վերնագիրը,
մասնագիտական դասիչը, ղեկավարի ազգանունը, անունը:
Դոկտորական ատենախոսություն ներկայացնելիս նշել հեղինակին, վերնագիրը,
մասնագիտական դասիչը:

IV.

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
Թեմա յի ի րա կա նա ցմա ն փա ստ ա ցի ծախ սերը 
ֆինանսավորման չափը

հ/հ
1.
2.

հոդվածի անվանումը

հազար դրամ)

Աշխատանքի վարձատրություն՝ ներառյալ
եկամտային հարկը
Այլ ծախսեր, այդ թվում`
սարքեր և սարքավորումներ
նյութեր և գրենական պիտույքներ
գործուղումներ
արշավախմբեր
ենթապայմանագրային համագործակցություն
վերադիր ծախսեր
.......

Ընդամենը

Թեմայի ղեկավար՝

___________________________
(ստորագրություն)

Կազմակերպության ղեկավար`
Կազմակերպության
գլխավոր հաշվապահ՝

___________________________
(անուն, ազգանուն)

___________________________
(ստորագրություն)

___________________________
(ստորագրություն)

___________________________
(անուն ազգանուն)

___________________________
(անուն, ազգանուն)

Կ. Տ.



ՀՀ գիտության կոմիտեի կողմից կարող են պահանջվել փաստացի ծախսերը հաստատող
փաստաթղթերի պատճենները:

V.



ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹԵՄԱՅԻ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Թեմայի կատարողների մասին տեղեկությունները ներկայացնել Microsoft Excel ձևաչափով, ըստ
հավելված N 2.1-ի:

Հավելված N 2.1
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹԵՄԱՅԻ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Թեմայի անվանումը`

հ/հ

ազգանուն

անուն

հայրանուն

ծննդյան թիվ

անձնագիր

գիտական
աստիճան

1
1
2

2

3

4

5

6

7

աշխատանքային
պայմանագրի
կնքման
ամսաթիվ
8

աշխատանքի
ամսական
վարձատրություն՝
ներառյալ
եկամտային
հարկը (հազար
դրամ)

Թեմայի ղեկավար՝
(ստորագրություն)

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

(ազգանուն, անուն)

Կազմակերպության
անձնակազմի կառավարման
բաժնի պետ՝

9

Հավելված N 3
ՀՀ ԳԿ նախագահի
2020 թ. մայիսի 21-ի
N 12-Ա/Ք հրամանի

ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ (ԹԵՄԱՏԻԿ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԹԵՄԱՅԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
I. Տ Ի Տ Ղ Ո Ս Ա Թ Ե Ր Թ
Թեմայի վերնագիր

Թեմայի ծածկագիր _____________
Թեմայի իրականացման համար տրամադրված ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին
պայմանագիր. N _____________, «____» _____________ 20.. թ.
Թեմայի իրականացման համար նախատեսված ամբողջ ժամանակահատվածը ______ ամիս
Հաշվետու ժամանակահատված

«____» _____________ 20.. թ.-ից մինչև «____» _____________ 20.. թ.

Թեմայի իրականացման վայր հանդիսացող կազմակերպության անվանում

Թեմայի ղեկավարի ազգանուն, անուն, հայրանուն

Թեմայի իրականացման համար հատկացված ֆինանսական միջոցները ________________ հազար ՀՀ դրամ
Հաշվետու ժամանակահատվածում.
գիտական ամսագրերում տպագրված հոդվածների քանակը

__________ / ____________
(ՀՀ)
(օտարերկրյա)
գիտաժողովներին ներկայացված զեկույցների քանակը __________ / ____________
(ՀՀ)
(օտարերկրյա)
Թեմայի ղեկավարի ստորագրությունը ________________
Թեմայի ղեկավարի ստորագրությունը հաստատում եմ`
(կազմակերպության ղեկավար)

______________
(ստորագրություն)

__________________
(ազգանուն, անուն)

«____» _____________ 20.. թ.
Կ. Տ.

II.



ԱՆՈՏԱՑԻԱ

Ներկայացնել հայերեն և անգլերեն` մեկական պարբերությամբ:

III.

ԹԵՄԱՅԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱ ՑՔԸ ԵՎ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆ ԵՐԸ

 Նկարագրել թեմայի իրականացման ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների
արդյունքները`
պայմանագրով
նախատեսված
առաջադրանքին
և
օրացուցային
պլանին
համապատասխան: Ներկայացնել հիմնական արդյունքները, դրանց արդիականությունը և գիտական
կամ գիտատեխնիկական նորույթը:
Նկարագրել միջազգային համագործակցությանը նպաստող և արդեն իսկ իրականացված
միջոցառումները:

IV. ԳԻՏԱ ԿԱՆ ԱՐԴՅ ՈՒՆՔՆԵՐ



Առանձին պարբերություններով թվարկել հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված (տպագրված,
ավարտված, պաշտպանված) գիտական արդյունքները (գիտական հոդված, գիտաժողովի զեկույց,
արտոնագիր, թեզ, ատենախոսություն, փորձնական կամ լաբորատոր նմուշ և այլն):
Գիտական հոդվածների ցանկը ներկայացնել` նշելով հեղինակ(ներ)ին, վերնագիրը, ամսագիրը կամ
հրատարակչությունը, տարին, հատորը, համարը, էջերը:
Արտոնագրերը ներկայացնել՝ նշելով հեղինակին, երկիրը, դասիչը, անվանումը, սեփականատերը,
ժամկետը:
Մագիստրոսական թեզ ներկայացնելիս նշել հեղինակին, վերնագիրը, բուհը, ֆակուլտետը, ղեկավարի
ազգանունը, անունը:
Թեկնածուական ատենախոսություն ներկայացնելիս նշել հեղինակին, վերնագիրը, մասնագիտական
դասիչը, ղեկավարի ազգանունը, անունը:
Դոկտորական ատենախոսություն ներկայացնելիս նշել հեղինակին, վերնագիրը, մասնագիտական
դասիչը:

V.



ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆ ԵՐ

Թվարկել թեմայի իրականացման միջոցներով կատարված օտարերկրյա գործուղումները՝ նշելով
երկիրը, ժամկետները, նպատակը և արդյունքները:

VI. ՁԵՌՔԲԵՐՎԱ Ծ ՍԱՐՔԱՎ ՈՐ ՈՒՄՆ ԵՐ



Թվարկել
թեմայի
իրականացման
միջոցներով
համակարգիչները)` նշելով անվանումը և արժեքը:

ձեռքբերված

սարքավորումները

(նաև

VII. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒ Մ
Թե մա յի ի ր ա կա նա ցմա ն փա ստ ա ցի ծախ ս երը 
ֆինանսավորման չափը
հ/հ

հոդվածի անվանումը

(հազար դրամ)
1-ին տարի

1.
2.

2-րդ տարի

ընդամենը

Աշխատանքի վարձատրություն՝ ներառյալ
եկամտային հարկը
Այլ ծախսեր, այդ թվում`
սարքեր և սարքավորումներ
նյութեր և գրենական պիտույքներ
գործուղումներ
արշավախմբեր
ենթապայմանագրային համագործակցություն
վերադիր ծախսեր
.......

Ընդամենը

Թեմայի ղեկավար՝

___________________________
(ստորագրություն)

Կազմակերպության ղեկավար`
Կազմակերպության
գլխավոր հաշվապահ՝

___________________________
(անուն, ազգանուն)

___________________________
(ստորագրություն)

___________________________
(ստորագրություն)

___________________________
(անուն ազգանուն)

___________________________
(անուն, ազգանուն)

Կ. Տ.



ՀՀ գիտության կոմիտեի կողմից կարող են պահանջվել փաստացի ծախսերը հաստատող
փաստաթղթերի պատճենները:

VIII.



ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹԵՄԱՅԻ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Թեմայի կատարողների մասին տեղեկությունները ներկայացնել Microsoft Excel ձևաչափով, ըստ
հավելված N 3.1-ի:

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱՅԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ՀՀ գիտության կոմիտեն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար __(անուն, ազգանուն)__-ի և
_(կազմակերպության անվանումը)_-ում իրականացված «____________» ծածկագրով գիտական
թեմայի ղեկավար _(անուն, ազգանուն)__-ը, հանդիսանալով «___» _________ 20..թ. կնքված
գիտական

և

գիտատեխնիկական

իրականացման
ֆինանսական

համար

գործունեության

պետության

աջակցության

կողմից

գումարների

պայմանագրային

դրամաշնորհի

օգտագործման

ձևով

մասին

թեմաների

տրամադրվող
N

__________

պայմանագրի Կողմեր, հիմք ընդունելով մասնագիտական փորձագիտական խորհրդի
եզրակացությունը,

կազմեցին

սույն

ամբողջությամբ

իրականացրել

արձանագրությունն
են

պայմանագրով

այն

մասին,

իրենց

որ

Կողմերն

վրա

դրված

պարտավորությունները:

ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

____________________
(ստորագրություն)

____________________
(անուն, ազգանուն)

Գլխավոր քարտուղար` ____________________
(ստորագրություն)

Ստորագրությունը հաստատում եմ՝
____________________
Տնօրեն/ռեկտոր` ____________________

(անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն)

____________________
(անուն, ազգանուն)

«_____» ______________ 20.. թ.

Կ.Տ.

«_____» ______________ 20.. թ.

Կ.Տ.

Հավելված N 3.1
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹԵՄԱՅԻ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Թեմայի անվանումը`

հ/հ

ազգանուն

անուն

հայրանուն

ծննդյան թիվ

անձնագիր

գիտական
աստիճան

1
1
2

2

3

4

5

6

7

աշխատանքային
պայմանագրի
կնքման
ամսաթիվ
8

աշխատանքի
ամսական
վարձատրություն՝
ներառյալ
եկամտային
հարկը (հազար
դրամ)

Թեմայի ղեկավար՝

(ստորագրություն)

(ազգանուն,
անուն)

(ստորագրություն)

(ազգանուն,
անուն)

Կազմակերպության
անձնակազմի կառավարման
բաժնի պետ՝

9

Հավելված N 4
ՀՀ ԳԿ նախագահի
2020 թ. մայիսի 21-ի
N 12-Ա/Ք հրամանի

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ-ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
VI. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ
20. Ծրագրի անվանում

__________

21. Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրի իրականացման համար տրամադրված
ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագիր. N _____,
«____» ___________ 20.. թ.
22. Հաշվետու ժամանակահատված. 20.. թ. հունվար-դեկտեմբեր
23. Կազմակերպության անվանում

__________

24. Կազմակերպության ղեկավարի
ազգանուն, անուն, հայրանուն
հեռախոսահամար
էլեկտրոնային փոստ

__________

__________
__________

25. Ծրագրի գիտական ղեկավարի
ազգանուն, անուն, հայրանուն
հեռախոսահամար
էլեկտրոնային փոստ

__________

__________
__________

26. Հաշվետու ժամանակահատվածում
գիտական ամսագրերում տպագրված հոդվածների քանակը __________ / ____________
(ՀՀ)

(օտարերկրյա)

գիտաժողովներին ներկայացված զեկույցների քանակը __________ / ____________
(ՀՀ)

(օտարերկրյա)

27. Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրի իրականացման համար հատկացված
ֆինանսական միջոցները __________ հազար ՀՀ դրամ
28. Կազմակերպության ղեկավարի ստորագրությունը

_______________

29. Ծրագրի գիտական ղեկավարի ստորագրությունը

_______________

«____» _____________ 20.. թ.
Կ. Տ.

VII. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ



Համառոտ (մինչև 10 էջ) նկարագրել հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված
աշխատանքների հիմնական արդյունքները, դրանց արդիականությունը և գիտական կամ
գիտատեխնիկական նորույթը՝ պայմանագրով նախատեսված առաջադրանքին և օրացուցային
պլանին համապատասխան: Նկարագրել միջազգային համագործակցությանը նպաստող և
արդեն իսկ իրականացված միջոցառումները:
Թվարկել
ծրագրի
իրականացման
միջոցներով
կատարված
օտարերկրյա
գործուղումները՝ նշելով երկիրը, ժամկետները, նպատակը և արդյունքները:
Թվարկել ծրագրի իրականացման միջոցներով ձեռքբերված սարքավորումները (նաև
համակարգիչները)` նշելով անվանումը և արժեքը:

VIII.



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Առանձին պարբերություններով թվարկել հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված
(տպագրված, ավարտված, պաշտպանված) գիտական արդյունքները (գիտական հոդված,
գիտաժողովի զեկույց, արտոնագիր, ատենախոսություն, ծրագրային փաթեթ, փորձնական կամ
լաբորատոր նմուշ, նախատիպ և այլն):
Գիտական հոդվածների ցանկը ներկայացնել` նշելով հեղինակ(ներ)ին, վերնագիրը,
ամսագիրը կամ հրատարակչությունը, տարին, հատորը, համարը, էջերը:
Արտոնագրերը ներկայացնել՝ նշելով հեղինակին, երկիրը, դասիչը, անվանումը,
սեփականատերը, ժամկետը:
Թեկնածուական ատենախոսություն ներկայացնելիս նշել հեղինակին, վերնագիրը,
մասնագիտական դասիչը, ղեկավարի ազգանունը, անունը:
Դոկտորական ատենախոսություն ներկայացնելիս նշել հեղինակին, վերնագիրը,
մասնագիտական դասիչը:

IX.

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
Ծրա գրի իրա կա նա ցմա ն փա ստ ա ցի ծա խ սերը 
ֆինանսավորման չափը

հ/հ
1.
2.

հոդվածի անվանումը

հազար դրամ)

Աշխատանքի վարձատրություն` ներառյալ
եկամտային հարկը
Տնտեսական ծախսեր, այդ թվում`
էլեկտրաէներգիայի ծառայություն
գազի ծառայություն
ջրամատակարարման ծառայություն
կապի ծառայություն
աղբահանություն

3.

Այլ ծախսեր, այդ թվում`
գույք
սարքեր և սարքավորումներ
նյութեր
գործուղումներ
արշավախմբեր
հրատարակման ծախսեր
.......

Ընդամենը

Կազմակերպության ղեկավար՝

____________________
(ստորագրություն)

Կազմակերպության
գլխավոր հաշվապահ՝

____________________
(ստորագրություն)

______________________
(ազգանուն, անուն

______________________
(ազգանուն, անուն

Կ. Տ.

 ՀՀ գիտության կոմիտեի կողմից կարող են պահանջվել փաստացի ծախսերը
հաստատող փաստաթղթերի պատճենները:
Բուհերում իրականացված ծրագրերի համար «Տնտեսական ծախսեր» հոդվածը չի
լրացվում:

X.



ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ծրագրի կատարողների մասին տեղեկությունները ներկայացնել Microsoft Excel ձևաչափով, ըստ
հավելված N 4.1-ի:

Հավելված N 4.1
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ծրագրի անվանումը`

հ/հ

ազգանուն

անուն

հայրանուն

ծննդյան թիվ

անձնագիր

գիտական
աստիճան

1
1
2

2

3

4

5

6

7

աշխատանքային
պայմանագրի
կնքման
ամսաթիվ
8

աշխատանքի
ամսական
վարձատրություն՝
ներառյալ
եկամտային
հարկը (հազար
դրամ)

Կազմակերպության ղեկավար՝

(ստորագրություն)

(ազգանուն,
անուն)

(ստորագրություն)

(ազգանուն,
անուն)

Կազմակերպության
անձնակազմի կառավարման
բաժնի պետ՝

9

Հավելված N 5
ՀՀ ԳԿ նախագահի
2020 թ. մայիսի 21-ի
N 12-Ա/Ք հրամանի

ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ-ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
I. Տ Ի Տ Ղ Ո Ս Ա Թ Ե Ր Թ
Ծրագրի անվանում

Ծրագրի իրականացման վերջին տարվա համար տրամադրված ֆինանսական աջակցության գումարների
օգտագործման մասին պայմանագիր. N _____________, «____» _____________ 20.. թ.
Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված ամբողջ ժամանակահատվածը ______ տարի
Հաշվետու ժամանակահատված

20.. թ. հունվարից մինչև 20.. թ. դեկտեմբեր

Կազմակերպության անվանում

Կազմակերպության ղեկավարի ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ծրագրի գիտական ղեկավարի ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ծրագրի իրականացման համար պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցները ______ հազար ՀՀ
դրամ
Հաշվետու ժամանակահատվածում.
գիտական ամսագրերում տպագրված հոդվածների քանակը

__________ / ______________
(ՀՀ)
(օտարերկրյա)
գիտաժողովներին ներկայացված զեկույցների քանակը __________ / ______________
(ՀՀ)
(օտարերկրյա)
Կազմակերպության ղեկավարի ստորագրությունը

________________

Ծրագրի գիտական ղեկավարի ստորագրությունը

______________
(ստորագրություն)

__________________
(ազգանուն, անուն)

«____» _____________ 20.. թ.
Կ. Տ.

II. ԱՆՈՏԱՑԻԱ



Ներկայացնել հայերեն և անգլերեն` մեկական պարբերությամբ:

III.

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱ ԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱ ՑՔԸ ԵՎ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆ ԵՐԸ

 Համառոտ (մինչև 10 էջ) նկարագրել ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում
իրականացված աշխատանքների հիմնական արդյունքները, դրանց արդիականությունը և գիտական
կամ գիտատեխնիկական նորույթը՝ պայմանագրով նախատեսված առաջադրանքին և օրացուցային
պլանին համապատասխան:
Նկարագրել միջազգային համագործակցությանը նպաստող և արդեն իսկ իրականացված
միջոցառումները:

IV.



ԳԻՏԱ ԿԱՆ ԱՐԴՅ ՈՒՆՔՆ ԵՐ

Առանձին պարբերություններով թվարկել հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված (տպագրված,
ավարտված, պաշտպանված) գիտական արդյունքները (գիտական հոդված, գիտաժողովի զեկույց,
արտոնագիր, ատենախոսություն, ծրագրային փաթեթ, փորձնական կամ լաբորատոր նմուշ, նախատիպ և
այլն):
Գիտական հոդվածների ցանկը ներկայացնել` նշելով հեղինակ(ներ)ին, վերնագիրը, ամսագիրը կամ
հրատարակչությունը, տարին, հատորը, համարը, էջերը:
Արտոնագրերը ներկայացնել՝ նշելով հեղինակին, երկիրը, դասիչը, անվանումը, սեփականատերը,
ժամկետը:
Թեկնածուական ատենախոսություն ներկայացնելիս նշել հեղինակին, վերնագիրը, մասնագիտական
դասիչը, ղեկավարի ազգանունը, անունը:
Դոկտորական ատենախոսություն ներկայացնելիս նշել հեղինակին, վերնագիրը, մասնագիտական
դասիչը:

V.



ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐ

Թվարկել ծրագրի իրականացման միջոցներով կատարված օտարերկրյա գործուղումները` նշելով
երկիրը, ժամկետները, նպատակը, արդյունքները:

VI.



ՁԵՌՔԲԵՐՎԱԾ Ս Ա Ր Ք Ա Վ Ո Ր Ո Ւ Մ Ն Ե Ր 

Թվարկել
ծրագրի
իրականացման
միջոցներով
համակարգիչները)`նշելով անվանումը և արժեքը:

ձեռքբերված

սարքավորումները

(նաև

V II. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒ Մ
Ծրա գ րի իրա կա ն աց մա ն փա ստ ա ցի ծա խ սեր ը 
ֆինանսավորման չափը
հ/հ

(հազար դրամ)

հոդվածի անվանումը

1-ին տարի 2-րդ տարի

1.
2.

3-րդ տարի

4-րդ տարի

5-րդ տարի ընդամենը

Աշխատանքի վարձատրություն՝
ներառյալ եկամտային հարկը
Տնտեսական ծախսեր, այդ թվում`
էլեկտրաէներգիայի ծառայություն
գազի ծառայություն
ջրամատակարարման ծառայություն
կապի ծառայություն
աղբահանություն

3.

Այլ ծախսեր, այդ թվում`
գույք
սարքեր և սարքավորումներ
նյութեր
գործուղումներ
արշավախմբեր
հրատարակման ծախսեր
.......

Ընդամենը

Կազմակերպության ղեկավար՝

____________________ __
(ստորագրություն)

Կազմակերպության
գլխավոր հաշվապահ՝

____________________
(ստորագրություն)

____________________
(ազգանուն, անուն)

______________________
(ազգանուն, անուն)

Կ. Տ.


ՀՀ գիտության կոմիտեի կողմից կարող են պահանջվել փաստացի ծախսերը հաստատող
փաստաթղթերի պատճենները:
Բուհերում իրականացված ծրագրերի համար «Տնտեսական ծախսեր» հոդվածը չի լրացվում:

VIII. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ



Ծրագրի կատարողների մասին տեղեկությունները ներկայացնել Microsoft Excel ձևաչափով, ըստ հավելված
N 5.1-ի:

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ՀՀ գիտության կոմիտեն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար __(անուն, ազգանուն)__-ի
և __(կազմակերպության անվանումը)_-ը, ի դեմս տնօրեն/ռեկտոր __(անուն, ազգանուն)__-ի,
հանդիսանալով 20.. թ. հունվարից մինչև 20.. թ. դեկտեմբեր կնքված գիտական և
գիտատեխնիկական գործունեության նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման
պետական ծրագրի իրականացման համար պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով
տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին
պայմանագրերի Կողմեր, կազմեցին սույն արձանագրությունն այն մասին, որ
Կողմերն ամբողջությամբ իրականացրել են պայմանագրով իրենց վրա դրված
պարտավորությունները:
ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

________________________________
(կազմակերպության անվանումը)

Տնօրեն/ռեկտոր` ____________________
(ստորագրություն)

Գլխավոր քարտուղար` ____________________
(ստորագրություն)

____________________

____________________

(անուն, ազգանուն.)

(անուն, ազգանուն.)

«_____» ______________ 20.. թ.

Կ.Տ.

«_____» ______________ 20.. թ.

Կ.Տ.

Հավելված N 5.1

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ծրագրի անվանումը`

հ/հ

ազգանուն

անուն

հայրանուն

ծննդյան թիվ

անձնագիր

գիտական
աստիճան

աշխատանքային
պայմանագրի
կնքման
ամսաթիվ

աշխատանքի
ամսական
վարձատրություն՝
ներառյալ
եկամտային
հարկը (հազար
դրամ)

1
1
2

2

3

4

5

Կազմակերպության ղեկավար՝

(ստորագրություն)

(ազգանուն,
անուն)

(ստորագրություն)

(ազգանուն,
անուն)

Կազմակերպության
անձնակազմի կառավարման
բաժնի պետ՝

6

7

8

9

