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Ներածություն
«ԵՊՀ աշխատակիցների համացանցային ներքին տիրույթը» (Համալսարանի
ինտրանետ համակարգը) մշակվել է ԵՊՀ զարգացման ռազմավարական ծրագրի (20162020 թթ.) շրջանակներում:
ԵՊՀ աշխատակիցների համացանցային ներքին տիրույթի նպատակն է ավտոմատացնել և առավել արդյունավետ դարձնել ԵՊՀ տեղեկատվության փոխանակման հոսքերը, հաշվետվողականության գործընթացները, աջակցել ԵՊՀ միասնական տեղեկատվական համակարգի ձևավորմանը:
Ստեղծված համացանցային գործիքի միջոցով ԵՊՀ աշխատողները կարող են հեշտությամբ մուտքագրել իրենց գիտամանկավարժական գործունեության արդյունքների
(հոդվածներ, թեզիսներ, մենագրություններ, արտոնագրեր և այլն) մասին տեղեկատվությունը: Մեկ անգամ մուտքագրելուց հետո համապատասխան տեղեկատվությունը
կօգտագործվի ինչպես ԵՊՀ ուսումնական տարվա գործունեության հաշվետվության,
այնպես էլ տարբեր կազմակերպություններ ներկայացվող հաշվետվությունները կազմելիս: Ներկայացված տեղեկատվությունը կօգտագործվի նաև ԵՊՀ ինտերնետային պորտալում համապատասխան տեղեկատվության արդիականացման նպատակով:
ԵՊՀ գիտական խորհրդի կողմից 2016 թ. մայիսի 26-ին հաստատվել է ԵՊՀ աշխատողներին աշխատանքի որոշ տեսակների համար վճարվող լրավճարների հաշվարկման
և

վճարման

կարգը

(http://documentation.ysu.am/wp-

content/uploads/2016/05/lravcharneri_hashvarkman_karg.pdf), որի համաձայն՝ գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական, կազմակերպչական աշխատանքների որոշ տեսակների կատարման համար ԵՊՀ աշխատողները ստանալու են համապատասխան
լրավճարներ: Լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգով սահմանված աշխատանքի արդյունք հանդիսացող հոդվածների, թեզիսների, մենագրությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ԵՊՀ աշխատողը սահմանված ժամկետներում (ժամկետները
սահմանվելու են ԵՊՀ ռեկտորի համապատասխան հրաման-շրջաբերականներով) պետք
է մուտքագրի Համալսարանի ինտրանետ համակարգ:
«ԵՊՀ աշխատակիցների համացանցային ներքին տիրույթը» (Համալսարանի
ինտրանետ համակարգը) մշակվել է ԵՊՀ տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման վարչության ու Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և
հետազոտական կենտրոնի մասնագետների կողմից:
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1․ Մուտք դեպի համակարգ
Ինտրանետ համակարգ կարող են մուտք գործել ԵՊՀ այն աշխատակիցները, ովքեր
ունեն ԵՊՀ պաշտոնական ինտերնետային դոմեյնով (ysu.am) էլեկտրոնային փոստի
հասցե: Էլեկտրոնային փոստի հասցե չունենալու դեպքում ԵՊՀ աշխատակիցը սահմանված կարգով պետք է լրացնի և ներկայացնի էլեկտրոնային փոստի հասցե ձեռք բերելու
հայտ՝ օգտագործելով ԵՊՀ վարչական գործընթացների ավտոմատացման համակարգը
(report.ysu.am): ԵՊՀ աշխատակիցը պարտավոր է պահպանել ԵՊՀ աշխատակցի
էլեկտրոնային

փոստի

հասցեի

տրամադրման

և

օգտագործման

կանոնները

(http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2016/06/YSU_e-mail_rules.pdf):
ԵՊՀ աշխատակցի էլեկտրոնային փոստի ձեռքբերման հետ կապված խնդիրների
դեպքում կարելի է դիմել ԵՊՀ ռեկտորատ (հեռ.՝ 060-71-01-12), իսկ տեխնիկական
խնդիրների դեպքում՝ ԵՊՀ տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման վարչություն (ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 1-ին հարկ, հեռ.՝ 11-52, 11-55 (ներք.)):
Ինտրանետ
կարելի

է

համակարգ

մուտք

գործել

intranet.ysu.am հասցեով: Բացված
էջում (Նկար 1․) անհրաժեշտ է
մուտքագրել

օգտագործողի

անունը և գաղտնաբառը (ԵՊՀ
աշխատակցի

էլեկտրոնային

փոստի օգտագործողի անունը և

Նկար 1. Ինտրանետ համակարգի հիմնական (մուտքի) էջ

գաղտնաբառը

համապատաս-

խանաբար):

Օգտագործողի

անունը և գաղտնաբառը սխալ
մուտքագրելու դեպքում հայտնվում է համապատասխան հաղորդագրութուն: Խորհուրդ է
տրվում օգտագործողի նույն անունով և գաղտնաբառով մուտք գործել էլեկտրոնային
փոստի համակարգ (mail.ysu.am)՝ մուտքագրվող տվյալները ստուգելու նպատակով:

!

Ուշադրություն. ԵՊՀ աշխատակցի էլեկտրոնային փոստի գաղտնաբառը (ԵՊՀ

ինտրանետ համակարգի մուտք գործելու գաղտնաբառը) պատկանում է ԵՊՀ աշխատակցին (դրա միջոցով հասանելի են նրա անձնական տվյալները, այդ թվում՝ նամակագրությունը), և խորհուրդ չի տրվում այն փոխանցել այլ անձանց: ԵՊՀ աշխատողը
պարտավոր է ինքնուրույն օգտագործել իրեն տրամադրված օգտագործողի անունը և
համակարգ մուտք գործելու գաղտնաբառը:
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2. Աշխատանք անհատական էջում
Համակարգ մուտք գործելուց հետո բացվում է աշխատակցի անհատական էջը, որտեղ
ներկայացված է նրա լուսանկարը,

ազգանունը, անունը, հայրանունը և զբաղեցրած

պաշտոնը (Նկար 2․):

Նկար 2. Անհատական էջի գլխավոր պատուհան

Անհատական էջից դուրս գալու համար պետք է սեղմել պատուհանի վերևի աջ անկյունում գտնվող

կոճակը։

Անհատական էջում ԵՊՀ աշխատակիցը կարող է մուտքագրել իր գիտամանկավարժական գործունեության արդյունքները.


հոդված



գիտաժողովի նյութ



մենագրություն



ուսումնական ձեռնարկ



դասագիրք



արտոնագիր



դրամաշնորհ

Անհատական էջի ձախ հատվածում
«Գործունեություն» բաժինը սեղմելիս
բացվում են համապատասխան ենթա-

Նկար 3․ «Գործունեություն» բաժնի բացված տեսքը

բաժինները (Նկար 3․)։
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3. Հոդվածի մուտքագրում
Անհատական էջի ձախ հատվածում «Գործունեություն» բաժնի «Հոդված» ենթաբաժինը

սեղմելիս բացվում է նոր էջ (Նկար 4․), որտեղ երևում են արդեն մուտքագրված
հոդվածները (եթե այդպիսիք կան)։

Նկար 4. Հոդվածների ցանկը ներկայացնող պատուհան

Նոր հոդված ավելացնելու համար պետք է սեղմել

կոճակը։ Նոր

բացված պատուհանի միջոցով (Նկար 5․) իրականացվում է նոր հոդվածի մուտքագրման
գործընթացը:

Նկար 5․ Հոդվածի մուտքագրման պատուհան
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Յուրաքանչյուր հոդվածի համար անհրաժեշտ է մուտքագրել հետևյալ տեղեկատվությունը.
3․1 Հեղինակներ
Հեղինակներն ավելացվում են ըստ հոդվածում նշված հերթականության։
Հեղինակ ավելացնելու համար պետք է սեղմել

կոճակը։ Ավելանում է նոր տող՝

հեղինակի անունը մուտքագրելու համար (Նկար 6․)։
Սխալմամբ ավելացված հեղինակին կարելի է հեռացնել հեղինակի անվան աջ
կողմում գտնվող

կոճակով։

Նկար 6 Հեղինակների մուտքագրման պատուհան

Յուրաքանչյուր հեղինակի համար նշվում է նրա կարգավիճակը.


ԵՊՀ

ԵՊՀ աշխատակից,
առաջին դաշտում գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես
գրված է հոդվածում, իսկ 2-րդ դաշտում ընտրվում է հեղինակը ԵՊՀ
աշխատակիցների տվյալների բազայից (Նկար 7․)։

Նկար 7․ ԵՊՀ աշխատակցի՝ որպես հեղինակի, մուտքագրում



Հայաստան ՀՀ քաղաքացի, բայց ոչ ԵՊՀ աշխատակից,
գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես գրված է հոդվածում։



Արտերկիր

Այլ երկրի քաղաքացի,
գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես գրված է հոդվածում։

!

Ուշադրություն. Համակարգում հեղինակներ ավելացնելիս, եթե վերջիններիս

կարգավիճակը ընտրվում է «ԵՊՀ», և նշվում է ազգանուն, անուն, հայրանունը ԵՊՀ
տվյալների բազայից, ապա ավելացված հոդվածը արտացոլվում է նաև նրանց բոլորի
անհատական էջերում:
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3․2 Վերնագիր
Մուտքագրվում է հոդվածի վերնագիրը նույնությամբ, ինչպես գրված է հոդվածում
(նույն լեզվով)։
3․3 Տեսակ
Ընտրվում է հանդեսի տեսակը ցանկից (պարբերական կամ ժողովածու)։
Այստեղ ժողովածուի տակ հասկացվում են այն հանդեսները, որոնք լույս են տեսնում
տարին ոչ ավել քան մեկ անգամ (կամ այլ պարբերականությամբ), կամ հատուկ
համարներ, գիտահետազոտական կազմակերպությունների կողմից տպագրության
երաշխավորված գրախոսվող հոդվածների ժողովածուներ:

!

Ուշադրություն: Գիտաժողովի նյութերի կամ թեզիսների գրքում հրապարակված

աշխատությունները պետք է մուտքագրել «Գործունեություն» բաժնի «Գիտաժողովի
նյութ» ենթաբաժնում, համապատասխանաբար ընտրելով հրապարակման տեսակը
(հոդված կամ թեզիս):
3․4 Պարբերականի անվանում
Պարբերականի անվանումն ընտրվում է ցանկից, եթե այն առկա է ցանկում։ Եթե
պարբերականի անվանումը չկա ցանկում, ապա այն պետք է մուտքագրել ամբողջությամբ։
3․5 Պարբերականի կրճատ անվանում
Եթե պարբերականի անվանումը կա ցանկում, ապա պարբերականի կրճատ անվանումն ավտոմատ ներկայացվում է, իսկ եթե չկա, ապա անհրաժեշտ է մուտքագրել:
3․6 Տպագրման տարի, հատոր, համար, էջեր, երկիր
Համապատասխանաբար գրվում են պարբերականի հատորը, համարը, այդ համարի
տպագրման տարին և հոդվածի էջերը (առաջին էջը – վերջին էջը):
Եթե պարբերականը Հայաստանում չի տպագրվել, և հստակ հայտնի չէ նրա տպագրման վայրը, ապա երկիրը նշվում է «Արտասահման»։
3․7 Էլեկտրոնային հղում
Եթե պարբերականի անվանումը կա ցանկում, ապա պարբերականի ինտերնետային
կայքի հասցեն ավտոմատ ներկայացվում է, իսկ եթե չկա, ապա անհրաժեշտ է մուտքագրել:
3․8 Հոդվածի լեզուն
Լեզուն, որով գրված է հոդվածը, ընտրվում է ցանկից։
3․9 PDF ֆայլ
Ներբեռնել տվյալ պարբերականի խմբագրության կողմից հաստատված և հեղինակին
ուղարկված հոդվածի վերջնական տարբերակի PDF ֆայլը կամ տպագրված հոդվածի
սկանավորված տարբերակի PDF ֆայլը՝ ամբողջական, մեկ ֆայլով:
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3․10 Համաձայնություն
Ելնելով հոդվածի հեղինակային իրավունքներից՝ անհրաժեշտ է ներքևի դաշտում
(Նկար 8) տալ համաձայնություն՝ այն ԵՊՀ կայքում տեղադրելու համար (հաստատելով, որ այն չի խախտում հեղինակային իրավունքները)։ Եթե «Համաձայն եմ, որ
ներբեռնված հոդվածը հասանելի լինի www.ysu.am կայքում, որի համար ԵՊՀ-ն
հեղինակային իրավունքներից բխող պատասխանատվություն չի կրում» դաշտը նշված
չի, ապա PDF ֆայլը կայքում հասանելի չի լինի։

Նկար 8․ Համաձայնություն՝ հոդվածը ԵՊՀ կայքում տեղադրելու համար

Նկար 9․ Հոդվածի խմբագրման կամ հեռացման մենյու

Նոր ավելացված հոդվածը ԵՊՀ գիտակազմակերպական վարչության կողմից դիտարկվում է, ստուգվում են ներբեռնված տվյալները, և բոլոր դաշտերը ճշգրիտ լրացված լինելու դեպքում համակարգի կառավարչի (ադմինիստրատորի) կողմից հաստատվում են:
Քանի դեռ հոդվածը հաստատված չէ, այն կարելի է խմբագրել կամ հեռացնել (Նկար 9)։
Մերժված աշխատություն
Եթե տվյալ աշխատության կարգավիճակը

-ից փոխվել է

, ապա

մուտքագրող հեղինակը ստանում է էլեկտրոնային նամակ, որի մեջ գրված է տվյալ
աշխատության մերժման պատճառը: Այդ պատճառը երևում է նաև intranet.ysu.am համակարգում: Խնդրում ենք հետևել ցուցումներին և դիտողություններին ու շտկել
թերությունները: Հեղինակի կողմից թերությունները շտկելուց հետո (եթե չի պահանջվել
փոխել ենթաբաժինը), մերժված աշխատության կարգավիճակը կդառնա

:

Եթե մերժման պատճառի մեջ նշված է, որ տվյալ աշխատությունը պետք է տեղափոխվի
«Գործունեություն» բաժնի մեկ ուրիշ ենթաբաժին, ապա տվյալ աշխատությունը որպես
նոր մուտք ավելացվում է նոր ենթաբաժնում, որից հետո հեռացվում է նախկին ենթաբաժնից:

Օրինակ, եթե Ձեր աշխատության հրապարակման տեսակը հոդված է, բայց այն տեղ
է գտել գիտաժողովի նյութերի կամ թեզիսների գրքում, ապա այդ աշխատությունը
պետք է մուտքագրել «Գործունեություն» բաժնի «Գիտաժողովի նյութ» ենթաբաժնում,
այլ ոչ թե «Հոդված» ենթաբաժնում: Եթե արդեն մուտքագրել եք «Հոդված» ենթա-

9

բաժնում, խնդրում ենք, այդ աշխատությունը նորից մուտքագրել «Գիտաժողովի
նյութ» ենթաբաժնում, որից հետո միայն հեռացնել «Հոդված» ենթաբաժնից:
Հաստատված հոդվածը կարելի է միայն դիտել (Նկար 10․)։

Նկար 10․ Հոդվածը դիտելու պատուհան
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4. Գիտաժողովի նյութի մուտքագրում
Անհատական էջի ձախ հատվածում «Գործունեություն» բաժնի «Գիտաժողովի նյութ»

ենթաբաժինը սեղմելիս բացվում է նոր էջ (Նկար 11․), որտեղ երևում են արդեն մուտքագրված նյութերը (եթե այդպիսիք կան)։

Նկար 11. Գիտաժողովի նյութերի ցանկը ներկայացնող պատուհան

Նոր նյութ ավելացնելու համար պետք է սեղմել

կոճակը։ Նոր

բացված պատուհանի միջոցով (Նկար 12․) իրականացվում է նոր նյութի մուտքագրման
գործընթացը:

Նկար 12․ Գիտաժողովի նյութի մուտքագրման պատուհան

Յուրաքանչյուր նյութի համար անհրաժեշտ է մուտքագրել հետևյալ տեղեկատվությունը.
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4․1 Հեղինակներ
Հեղինակներն ավելացվում են ըստ նյութում նշված հերթականության։
Հեղինակ ավելացնելու համար պետք է սեղմել

կոճակը։ Ավելանում է նոր տող՝

հեղինակի անունը մուտքագրելու համար (Նկար 13․)։
Սխալմամբ ավելացված հեղինակին կարելի է հեռացնել հեղինակի անվան աջ կողմում գտնվող

կոճակով։

Նկար 13․ Հեղինակների մուտքագրման պատուհան

Յուրաքանչյուր հեղինակի համար նշվում է նրա կարգավիճակը.


ԵՊՀ

ԵՊՀ աշխատակից,
առաջին դաշտում գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես գրված է նյութում, իսկ 2-րդ դաշտում ընտրվում է հեղինակը ԵՊՀ
աշխատակիցների տվյալների բազայից (Նկար 14․)։

Նկար 14․ ԵՊՀ աշխատակցի՝ որպես հեղինակի, մուտքագրում



Հայաստան ՀՀ քաղաքացի, բայց ոչ ԵՊՀ աշխատակից,
գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես գրված է նյութում։



Արտերկիր

Այլ երկրի քաղաքացի,
գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես գրված է նյութում։

!

Ուշադրություն. Համակարգում հեղինակներ ավելացնելիս, եթե վերջիններիս

կարգավիճակը ընտրվում է «ԵՊՀ», և նշվում է ազգանուն, անուն, հայրանունը ԵՊՀ
տվյալների բազայից, ապա ավելացված գիտաժողովի նյութը արտացոլվում է նաև
նրանց բոլորի անհատական էջերում:
4․2 Վերնագիր
Մուտքագրվում է նյութի վերնագիրը նույնությամբ, ինչպես ներկայացված է գիտաժողովում (նույն լեզվով)։
4․3 Գիտաժողովի անվանում
Գիտաժողովի անվանումը մուտքագրվում է ամբողջությամբ։
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4․4 Գիտաժողովի տեսակ և հրապարակման տեսակ
Գիտաժողովի տեսակը ընտրվում է ցանկից (հանրապետական, միջազգային)։
Հրապարակման տեսակը ևս ընտրվում է ցանկից (թեզիս, հոդված)։
4․5 Անցկացման վայրը
Անհրաժեշտ է մուտքագրել այն երկիրն ու քաղաքը, որտեղ անցկացվել է գիտաժողովը։
4․6 Անցկացման ժամկետը
Անհրաժեշտ է նշել գիտաժողովի սկզբին ու ավարտին համապատասխանող ամսաթվերը:
4․7 Էջեր
Պետք է նշել գիտաժողովի նյութերի ժողովածուում տվյալ աշխատանքին համապատասխանող էջերը (առաջին էջը – վերջին էջը):
4․8 Հրապարակման լեզուն
Լեզուն, որով գրված է նյութը, ընտրվում է ցանկից։
4․9 Էլեկտրոնային հղում
Մուտքագրվում է գիտաժողովի ինտերնետային կայքի հասցեն:
4․10 PDF ֆայլ
Ներբեռնել գիտաժողովի նյութի (հոդված/թեզիս) PDF ֆայլը, որը կներառի նաև գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի կազմը և առաջին 3 էջերը: Ներբեռնել ամբողջական,
մեկ ֆայլով:
4․11 Համաձայնություն
Ելնելով նյութի հեղինակային իրավունքներից՝ անհրաժեշտ է ներքևի դաշտում (Նկար
15․) տալ համաձայնություն՝ այն ԵՊՀ կայքում տեղադրելու համար (հաստատելով, որ
այն չի խախտում հեղինակային իրավունքները)։ Եթե «Համաձայն եմ, որ ներբեռնված
նյութը հասանելի լինի www.ysu.am կայքում, որի համար ԵՊՀ-ն հեղինակային
իրավունքներից բխող պատասխանատվություն չի կրում» դաշտը նշված չի, ապա PDF
ֆայլը կայքում հասանելի չի լինի։

Նկար 15․ Համաձայնություն՝ նյութը ԵՊՀ կայքում տեղադրելու համար

Նոր ավելացված նյութը ԵՊՀ գիտակազմակերպական վարչության կողմից դիտարկվում
է, ստուգվում են ներբեռնված տվյալները, և բոլոր դաշտերը ճշգրիտ լրացված լինելու
դեպքում համակարգի կառավարչի (ադմինիստրատորի) կողմից հաստատվում են:
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Քանի դեռ նյութը հաստատված չէ, այն կարելի է խմբագրել կամ հեռացնել (Նկար 16․)։

Նկար 16․ Գիտաժողովի նյութի խմբագրման կամ հեռացման մենյու

Մերժված աշխատություն
Եթե տվյալ աշխատության կարգավիճակը

-ից փոխվել է

, ապա

մուտքագրող հեղինակը ստանում է էլեկտրոնային նամակ, որի մեջ գրված է տվյալ
աշխատության մերժման պատճառը: Այդ պատճառը երևում է նաև intranet.ysu.am
համակարգում: Խնդրում ենք հետևել ցուցումներին և դիտողություններին ու շտկել
թերությունները: Հեղինակի կողմից թերությունները շտկելուց հետո (եթե չի պահանջվել
փոխել ենթաբաժինը), մերժված աշխատության կարգավիճակը կդառնա

:

Եթե մերժման պատճառի մեջ նշված է, որ տվյալ աշխատությունը պետք է տեղափոխվի
«Գործունեություն» բաժնի մեկ ուրիշ ենթաբաժին, ապա տվյալ աշխատությունը որպես
նոր մուտք ավելացվում է նոր ենթաբաժնում, որից հետո հեռացվում է նախկին
ենթաբաժնից:
Հաստատված նյութը կարելի է միայն դիտել (Նկար 17․)։

Նկար 17․ Գիտաժողովի նյութը դիտելու պատուհան
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5․ Մենագրության, ուսումնական ձեռնարկի, դասագրքի մուտքագրում
Անհատական էջի ձախ հատվածում «Գործունեութուն» բաժնի «Մենագրություն»
(«Ուսումնական ձեռնարկ», «Դասագիրք») ենթաբաժինը սեղմելիս բացվում է նոր էջ
(Նկար 18), որտեղ երևում են արդեն մուտքագրված մենագրությունները (ուսումնական
ձեռնարկները, դասագրքերը)։

Նկար 18. Մենագրությունների ցանկը ներկայացնող պատուհան

Նկար 19․ Մենագրության մուտքագրման պատուհան

Նոր աշխատություն ավելացնելու համար պետք է սեղմել

կոճակը։ Նոր բաց-

ված պատուհանի միջոցով (Նկար 19․) իրականացվում է նոր աշխատության մուտքագրման գործընթացը:
Յուրաքանչյուր

աշխատության

համար

անհրաժեշտ

է

մուտքագրել

հետևյալ

տեղեկատվությունը.
5․1 Հեղինակներ
Հեղինակներն ավելացվում են ըստ աշխատությունում տպված հերթականության։
Հեղինակ ավելացնելու համար պետք է սեղմել

կոճակը։ Ավելանում է նոր տող՝

հեղինակի անունը մուտքագրելու համար (Նկար 20)։
Սխալմամբ ավելացված հեղինակին կարելի է հեռացնել հեղինակի անվան աջ
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Նկար 20․ Հեղինակների մուտքագրման պատուհան

կողմում գտնվող

կոճակով։

Յուրաքանչյուր հեղինակի համար նշվում է նրա կարգավիճակը.


ԵՊՀ

ԵՊՀ աշխատակից,
առաջին դաշտում գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես գրված է աշխատությունում, իսկ 2-րդ դաշտում ընտրվում է հեղինակը
ԵՊՀ աշխատակիցների տվյալների բազայից (Նկար 21)։

Նկար 21․ ԵՊՀ աշխատակցի՝ որպես հեղինակի, մուտքագրում



Հայաստան ՀՀ քաղաքացի, բայց ոչ ԵՊՀ աշխատակից,
գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես գրված է աշխատությունում։



Արտերկիր

Այլ երկրի քաղաքացի,
գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես գրված է աշխատությունում։

!

Ուշադրություն. Համակարգում հեղինակներ ավելացնելիս, եթե վերջիններիս

կարգավիճակը ընտրվում է «ԵՊՀ», և նշվում է ազգանուն, անուն, հայրանունը ԵՊՀ
տվյալների բազայից,

ապա ավելացված աշխատությունը արտացոլվում է նաև

նրանց բոլորի անհատական էջերում:
5․2 Վերնագիր
Մուտքագրվում է աշխատության վերնագիրն այն լեզվով, ինչ լեզվով աշխատությունն
է։
5․3 Հրատարակչություն
Հրատարակչության անվանումն ընտրվում է ցանկից, եթե այն առկա է ցանկում։ Եթե
հրատարակչության անվանումը չկա ցանկում, ապա այն պետք է մուտքագրել
ամբողջությամբ։
5․4 ISBN
Պետք է մուտքագրել աշխատության ISBN-ը։
5․5 Հրատարակման տարի, էջեր, լեզու
Մուտքագրվում է հրատարակման տարին, էջերի քանակը և լեզուն, որով գրված է
աշխատությունը։
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5․6 Հրատարակման վայրը
Եթե հրատարակչության անվանումը կա ցանկում, ապա

հրատարակման վայրը

ավտոմատ ներկայացվում է, իսկ չլինելու դեպքում անհրաժեշտ է մուտքագրել այն
երկիրն ու քաղաքը, որտեղ գտնվում է տվյալ հրատարակչությունը։
5․7 PDF ֆայլ
Ներբեռնել աշխատության PDF ֆայլը, որը կներառի տիտղոսաթերթը, առաջին 5
էջերը և վերջին էջը, որտեղ առկա են հրատարակության վերաբերյալ տվյալներ:
Ներբեռնել ամբողջական, մեկ ֆայլով: Ներբեռնվող ֆայլի վերնագիրը պետք է գրված
լինի լատինական տառերով։
Նոր ավելացված աշխատությունը ԵՊՀ գիտակազմակերպական վարչության կողմից դիտարկվում է, ստուգվում են ներբեռնված տվյալները, և բոլոր դաշտերը ճշգրիտ լրացված
լինելու դեպքում համակարգի ադմինիստրատորի կողմից հաստատվում են:
Քանի դեռ աշխատությունը հաստատված չէ, այն կարելի է խմբագրել կամ հեռացնել
(Նկար 23)։

Նկար 23․ Մենագրության խմբագրման կամ հեռացման մենյու

Մերժված աշխատություն
Եթե տվյալ աշխատության կարգավիճակը

-ից փոխվել է

, ապա

մուտքագրող հեղինակը ստանում է էլեկտրոնային նամակ, որի մեջ գրված է տվյալ
աշխատության մերժման պատճառը: Այդ պատճառը երևում է նաև intranet.ysu.am համակարգում: Խնդրում ենք հետևել ցուցումներին և դիտողություններին ու շտկել թերությունները: Հեղինակի կողմից թերությունները շտկելուց հետո (եթե չի պահանջվել փոխել
ենթաբաժինը), մերժված աշխատության կարգավիճակը կդառնա

:

Եթե մերժման պատճառի մեջ նշված է, որ տվյալ աշխատությունը պետք է տեղափոխվի
«Գործունեություն» բաժնի մեկ ուրիշ ենթաբաժին, ապա տվյալ աշխատությունը որպես
նոր մուտք ավելացվում է նոր ենթաբաժնում, որից հետո հեռացվում է նախկին ենթաբաժնից:
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Հաստատված աշխատությունը կարելի է միայն դիտել (Նկար 24)։

Նկար 24․ Մենագրությունը դիտելու պատուհան
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6. Արտոնագրի մուտքագրում
Անհատական էջի ձախ հատվածում «Գործունեություն» բաժնի «Արտոնագիր» ենթաբաժինը սեղմելիս բացվում է նոր էջ (Նկար 25), որտեղ երևում են արդեն մուտքագրված
արտոնագրերը (եթե այդպիսիք կան)։

Նկար 25. Արտոնագրերի ցանկը ներկայացնող պատուհան

Նոր արտոնագիր ավելացնելու համար պետք է սեղմել

կոճակը։ Նոր

բացված պատուհանի միջոցով (Նկար 26) իրականացվում է նոր արտոնագրի մուտքագրման գործընթացը:

Նկար 26․ Արտոնագրի մուտքագրման պատուհան

Յուրաքանչյուր արտոնագրի համար անհրաժեշտ է մուտքագրել հետևյալ տեղեկատվությունը.
6․1 Հեղինակներ
Հեղինակներն ավելացվում են արտոնագրում նշված հերթականությամբ։
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Հեղինակ ավելացնելու համար պետք է սեղմել

կոճակը։ Ավելանում է նոր տող՝

հեղինակի անունը մուտքագրելու համար (Նկար 27)։
Սխալմամբ ավելացված հեղինակին կարելի է հեռացնել հեղինակի անվան աջ կողմում գտնվող

կոճակով։

Նկար 27․ Հեղինակների մուտքագրման պատուհան

Յուրաքանչյուր հեղինակի համար նշվում է նրա կարգավիճակը.


ԵՊՀ

ԵՊՀ աշխատակից
առաջին դաշտում գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես գրված է արտոնագրում, իսկ 2-րդ դաշտում ընտրվում է հեղինակը ԵՊՀ
աշխատակիցների տվյալների բազայից (Նկար 28)

Նկար 28․ ԵՊՀ աշխատակցի՝ որպես հեղինակի, մուտքագրում



Հայաստան ՀՀ քաղաքացի, բայց ոչ ԵՊՀ աշխատակից,
գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես գրված է արտոնագրում։



Արտերկիր

Այլ երկրի քաղաքացի,
գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես գրված է արտոնագրում։

! Ուշադրություն. Համակարգում հեղինակներ ավելացնելիս, եթե վերջիններիս կարգավիճակը ընտրվում է «ԵՊՀ», և նշվում է ազգանուն, անուն, հայրանունը ԵՊՀ տվյալների բազայից, ապա ավելացված արտոնագիրը արտացոլվում է նաև նրանց բոլորի
անհատական էջերում:
6․2 Վերնագիր
Մուտքագրվում է արտոնագրի անվանումն այնպես, ինչպես գրված է արտոնագրում։
6․3 Արտոնագրի ոլորտը
6․4 Արտոնագրման երկիր
Նշվում է այն երկիրը, որը տվել է տվյալ արտոնագիրը։
6․5 Արտոնագրման ամսաթիվ
6․6 Արտոնագրման ծածկագիր
6․7 Այլ տեղեկություններ
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Նոր ավելացված արտոնագիրը ԵՊՀ գիտակազմակերպական վարչության կողմից
դիտարկվում է, ստուգվում են ներբեռնված տվյալները, և բոլոր դաշտերը ճշգրիտ լրացված լինելու դեպքում համակարգի ադմինիստրատորի կողմից հաստատվում են:
Քանի դեռ արտոնագիրը հաստատված չէ, այն կարելի է խմբագրել կամ հեռացնել ։
Մերժված արտոնագիր
Եթե տվյալ արտոնագրի կարգավիճակը

-ից փոխվել է

, ապա

մուտքագրող հեղինակը ստանում է էլեկտրոնային նամակ, որի մեջ գրված է տվյալ
արտոնագրի մերժման պատճառը: Այդ պատճառը երևում է նաև intranet.ysu.am համակարգում: Խնդրում ենք հետևել ցուցումներին և դիտողություններին ու շտկել թերությունները:
Հեղինակի կողմից թերությունները շտկելուց հետո, մերժված արտոնագրի կարգավիճակը կդառնա

:

Հաստատված արտոնագիրը կարելի է միայն դիտել (Նկար 29)։

Նկար 29․ Արտոնագիրը դիտելու պատուհան
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7․ Դրամաշնորհի մուտքագրում
Անհատական էջի ձախ հատվածում «Գործունեություն» բաժնի «Դրամաշնորհ» ենթաբաժինը սեղմելիս բացվում է նոր էջ (Նկար 30․), որտեղ երևում են արդեն մուտքագրված
դրամաշնորհները (եթե այդպիսիք կան)։

Նկար 30. Դրամաշնորհների ցանկը ներկայացնող պատուհան

Նոր

դրամաշնորհային

ծրագիր

ավելացնելու

համար

պետք

է

սեղմել

կոճակը։ Նոր բացված պատուհանի միջոցով (Նկար 31) իրականացվում է նոր դրամաշնորհային ծրագրի մուտքագրման գործընթացը:

Նկար 31․ Դրամաշնորհային ծրագրի մուտքագրման պատուհան

Յուրաքանչյուր դրամաշնորհային ծրագրի համար անհրաժեշտ է մուտքագրել հետևյալ
տեղեկատվությունը.
7․1 Մասնակիցներ
Մասնակից ավելացնելու համար պետք է սեղմել

կոճակը։ Ավելանում է նոր տող՝

մասնակցի անունը մուտքագրելու համար (Նկար 32)։
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Սխալմամբ ավելացված մասնակցին կարելի է հեռացնել մասնակցի անվան աջ կողմում գտնվող

կոճակով։

Նկար 32․ Հեղինակների մուտքագրման պատուհան

Յուրաքանչյուր մասնակցի համար նշվում է նրա մանակցության ձևը․


ղեկավար



մասնակից

և կարգավիճակը․


ԵՊՀ

ԵՊՀ աշխատակից,
առաջին դաշտում գրվում է մասնակցի անունն այնպես, ինչպես գրված է դրամաշնորհային ծրագրում, իսկ 2-րդ դաշտում ընտրվում է
մասնակիցը ԵՊՀ աշխատակիցների տվյալների բազայից (Նկար 33)

Նկար 33․ ԵՊՀ աշխատակցի՝ որպես մասնակցի, մուտքագրում



Հայաստան ՀՀ քաղաքացի, բայց ոչ ԵՊՀ աշխատակից,
գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես գրված է դրամաշնորհային ծրագրում։



Արտերկիր

Այլ երկրի քաղաքացի,
գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես գրված է դրամաշնորհային ծրագրում։

!

Ուշադրություն. Համակարգում մասնակիցներ ավելացնելիս, եթե վերջիններիս

կարգավիճակը ընտրվում է «ԵՊՀ», և նշվում է ազգանուն, անուն, հայրանունը ԵՊՀ
տվյալների բազայից, ապա ավելացված դրամաշնորհային ծրագիրը արտացոլվում է
նաև նրանց բոլորի անհատական էջերում:
1. Դրամաշնորհի անվանումը
Մուտքագրվում է դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը։
2. Ծածկագիր կամ համար
3. Դրամաշնորհի ժամկետները
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Մուտքագրվում է դրամաշնորհային ծրագրի տրամադրման ժամանակահատվածի սկիզբն ու
վերջը։
4. Ֆինանսավորման աղբյուրը և ծավալը

Նոր ավելացված դրամաշնորհային ծրագիրը ԵՊՀ գիտակազմակերպական վարչության
կողմից դիտարկվում է, ստուգվում են ներբեռնված տվյալները, և բոլոր դաշտերը ճշգրիտ
լրացված լինելու դեպքում համակարգի կառավարչի (ադմինիստրատորի) կողմից հաստատվում են:
Քանի դեռ ծրագիրը հաստատված չէ, այն կարելի է խմբագրել կամ հեռացնել։
Մերժված դրամաշնորհային ծրագիր
Եթե տվյալ ծրագրի կարգավիճակը

-ից փոխվել է

, ապա

մուտքագրող հեղինակը ստանում է էլեկտրոնային նամակ, որի մեջ գրված է տվյալ
ծրագրի մերժման պատճառը: Այդ պատճառը երևում է նաև intranet.ysu.am համակարգում:
Խնդրում ենք հետևել ցուցումներին և դիտողություններին ու շտկել թերությունները: Հեղինակի կողմից թերությունները շտկելուց հետո, մերժված ծրագրի կարգավիճակը
կդառնա

:

Հաստատված ծրագիրը կարելի է միայն դիտել (Նկար 34)։

Նկար 34․ Դրամաշնորհային ծրագիրը դիտելու պատուհան
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8. Դասընթացի էլեկտրոնային նյութի մուտքագրում
Անհատական էջի ձախ հատվածում «Գործունեություն» բաժնի «Դասախոսություն» ենթա-

բաժինը սեղմելիս բացվում է նոր էջ (Նկար 35), որտեղ երևում է ընթացիկ ուսումնական
տարում Ձեր կողմից դասավանդվող առարկաների ցանկը։

Նկար 35․ Դասավանդվող առարկաների ցանկը և էլ. նյութերը դիտելու պատուհան

Նախքան էլեկտրոնային նյութն ավելացնելը պետք է ստեղծել երաշխավորագիր սահմանված ձևով: Երաշխավորագիրը կազմելու համար անհրաժեշտ է նշել այն դաընթացները, որոնց համար ստեղծվել է նյութը, որից հետո սեղմել

կոճակը։

Բացվում է նոր պատուհան (Նկար 36), որտեղ երևում է երաշխավորագրի նախնական
տեսքը։ Անհրաժեշտ է մուտքագրել երաշխավորագիրը հատատող գիտական խորհրդի
նախագահի և քարտուղարի տվյալները, և սեղմել

կոճակը` երաշխավորագիրը

տպելու համար։
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Նկար 36․ Երաշխավորագրի նախնական տեսքը

Երաշխավորագրի հաստատումից հետո դասընթացի էլեկտրոնային նյութն ավելացնելիս, երաշխավորագրի սկանավորված PDF տարբերակը նույնպես կցվում է։
Դասընթացի էլեկրոնային նյութն ավելացնելու համար պետք է սեղմել

կո-

ճակը, նոր բացված պատուհանի միջոցով (Նկար 37) իրականացվում է դասընթացի
էլեկտրոնային նյութի մուտքագրման գործընթացը:
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Նկար 37․ Դասընթացի էլեկտրոնային նյութի մուտքագրման պատուհան

! Ուշադրություն. Եթե տվյալ նյութի երաշխավորագիրը տրվել է մեկից ավելի դաընթացների համար, ապա մի դասընթացի համար այն մուտքագրելուց հետո երաշխավորագրում նշված մյուս դասընթացների համար այն նույնպես ավելանում է։
Յուրաքանչյուր նյութի համար անհրաժեշտ է մուտքագրել հետևյալ տեղեկատվությունը.
8․1 Հեղինակներ
Հեղինակ ավելացնելու համար պետք է սեղմել

կոճակը։ Ավելանում է նոր տող՝

հեղինակի անունը մուտքագրելու համար (Նկար 38)։
Սխալմամբ ավելացված հեղինակին կարելի է հեռացնել հեղինակի անվան աջ կողմում գտնվող

կոճակով։

Նկար 38 Հեղինակների մուտքագրման պատուհան
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Յուրաքանչյուր հեղինակի համար նշվում է նրա կարգավիճակը.


ԵՊՀ

ԵՊՀ աշխատակից,
առաջին դաշտում գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես
նշված է նյութի մեջ, իսկ 2-րդ դաշտում ընտրվում է հեղինակը ԵՊՀ
աշխատակիցների տվյալների բազայից (Նկար 39)։

Նկար 39․ ԵՊՀ աշխատակցի՝ որպես հեղինակի, մուտքագրում



Հայաստան ՀՀ քաղաքացի, բայց ոչ ԵՊՀ աշխատակից,
գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես նշված է նյութում։



Արտերկիր

Այլ երկրի քաղաքացի,
գրվում է հեղինակի անունն այնպես, ինչպես գրված է նյութում։

!

Ուշադրություն. Համակարգում հեղինակներ ավելացնելիս, եթե վերջիններիս

կարգավիճակը ընտրվում է «ԵՊՀ», և նշվում է ազգանուն, անուն, հայրանունը ԵՊՀ
տվյալների բազայից, ապա ավելացված նյութը արտացոլվում է նաև նրանց բոլորի
անհատական էջերում:
8․2 Վերնագիր
Մուտքագրվում է դասընթացի էլեկտրոնային նյութի վերնագիրը նույնությամբ,
ինչպես գրված է նյութում (նույն լեզվով)։
8․3 Էլեկտրոնային նյութի լեզուն
Լեզուն, որով գրված է նյութը, ընտրվում է ցանկից։
8․4 PDF ֆայլ
Ներբեռնել տվյալ նյութի PDF ֆայլը՝ ամբողջական, մեկ ֆայլով:

!

Ուշադրություն. Ձեռագիր գրված, գրք(եր)ից կամ մեկ այլ ձեռնարկ(ներ)ից նկար-

ված ոչ մի նյութ չի համարվում տվյալ դասընթացի համար որպես էլեկտրոնային
նյութ: Անհրաժեշտ է, որ հեղինակը համակարգչով շարված և ձևավորված նյութը
որպես PDF ֆայլ կցի:
8․5 Երաշխավորագիր
Ներբեռնել տվյալ նյութի համար տրված երաշխավորագրի հաստատված տարբերակի
սկանավորված PDF տարբերակը։
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Նոր ավելացված նյութը ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության կողմից դիտարկվում է,
ստուգվում են ներբեռնված տվյալները, և բոլոր դաշտերը ճշգրիտ լրացված լինելու դեպքում համակարգի կառավարչի (ադմինիստրատորի) կողմից հաստատվում է:
Քանի դեռ նյութը հաստատված չէ, այն կարելի է խմբագրել կամ հեռացնել (Նկար 40)։

Նկար 40․ Դասընթացի էլեկտրոնային նյութի խմբագրման կամ հեռացման մենյու

Մերժված նյութ
Եթե տվյալ աշխատության կարգավիճակը

-ից փոխվել է

, ապա

մուտքագրող հեղինակը ստանում է էլեկտրոնային նամակ, որի մեջ գրված է տվյալ
աշխատության մերժման պատճառը: Այդ պատճառը երևում է նաև intranet.ysu.am համակարգում: Խնդրում ենք հետևել ցուցումներին և դիտողություններին ու շտկել թերությունները: Հեղինակի կողմից թերությունները շտկելուց հետո (եթե չի պահանջվել փոխել
ենթաբաժինը), մերժված աշխատության կարգավիճակը կդառնա

:

Եթե մերժման պատճառի մեջ նշված է, որ տվյալ աշխատությունը պետք է տեղափոխվի
«Գործունեություն» բաժնի մեկ ուրիշ ենթաբաժին, ապա տվյալ աշխատությունը որպես
նոր մուտք ավելացվում է նոր ենթաբաժնում, որից հետո հեռացվում է նախկին
ենթաբաժնից:
Հաստատված նյութը կարելի է դիտել (Նկար 41)։
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Նկար 41․ Հաստատված նյութը դիտելու պատուհան

Եթե ցանկանում եք, որ նյութից օգտվեն նաև այլ դասընթացների ժամանակ, ապա համակարգը
հնարավորություն է ընձեռում նշել այն դասընթացները (Նկար 42), որոնց համար տվյալ նյութը
կարող է օգտակար լինել։

Նկար 42․ Նյութը այլ դասընթացների համար հասանելի դարձնելու բաժինը

կետը սեղմելով բացվում է նոր պատուհան (Նկար 43), որտեղ նշվում է այն
դասընթացը, որի համար խորհուրդ է տրվում օգտվել նաև այդ նյութից։

Նկար 43․ Նյութը այլ դասընթացների համար հասանելի դարձնելու պատուհան
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