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Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը 2010 թվա կա նից ի վեր իր 
գոր ծու նե ու թյու նը կազ մա կեր պում է ը ստ զար գաց ման ռազ մա վա-
րա կան ծրագ րի: Նա խորդ տաս նամ յա կում Ե ՊՀ-ն ի րա կա նաց րել 
է եր կա րա ժամ կետ (հն գա մյա) եր կու ռազ մա վա րա կան ծրա գիր՝ 
նա խա տես ված 2010-2014 և 2016-2020 թվա կան նե րի հա մար: 

ԵՊՀ 2021-2026 թթ.  զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ա ռա ջի կա հինգ տա րի նե րի 
գոր ծու նե ու թյան պլա նա վոր ման փաս տա թուղթն է, ո րը հա մալ-
սա րա նի ու սա նող նե րի և պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան հա մա-
կազ մի  ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ մշակ վել է վեր ջին 
ի նը ա միս նե րի ըն թաց քում` կա տար ված բազ մա թիվ հե տա զո-
տու թյուն նե րից ստաց ված տվյալ նե րի հի ման վրա (տար բեր հե-
տա զո տու թյուն նե րի մաս նակ ցել է մոտ 10 000 ան ձ):

 Ռազ մա վա րա կան ծրագ րում սահ ման ված են հա մալ սա րա նի 
ա ռա քե լու թյու նը և տես լա կա նը, ներ կա յաց ված են Ե ՊՀ հիմ նա-
րար ար ժեք նե րը:  Հա մալ սա րա նի հն գա մյա գոր ծու նե ու թյան ու-
ղե նիշ նե րը ռազ մա վա րա կան ե րեք նպա տակ ներն ե ն՝ Բարձ րո-
րակ կր թու թյուն, Գի տու թյուն և նո րա րա րու թյուն, Հան րային ներգ-
րա վում, ո րոն ցից յու րա քան չյու րի ի րա կա նաց ման հա մար նա-
խա տես ված են հա մա պա տաս խան խն դիր ներ և դրանց լու ծումն 
ա պա հո վող գոր ծո ղու թյուն ներ: 

Վս տահ եմ, որ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի զար գաց-
ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րով նա խա տես ված յու րա քան չյուր 
գոր ծո ղու թյան ի րա կա նա ցում կխ թա նի կր թու թյան, գի տու թյան, 
մշա կույ թի բնա գա վառ նե րում Ե ՊՀ հա ջո ղու թյուն նե րը,  կամ րա-
պն դի նրա ա ռա ջա տար դերն ու դիր քը մեր ե րկ րի գի տակր թա-
կան հա մա կար գում:

 

ԳեղամԳևորգյան

ԵՊՀռեկտորի
ժամանակավոր

պաշտոնակատար,
ՀՀԳԱԱակադեմիկոս
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երևանի պետական համալսարանի գործունեությունը միտված է 
հայագիտական, բնագիտական, ճշգրիտ, հասարակագիտական ու 
հումանիտար գիտությունների և տեխնոլոգիական տարբեր ուղղություններով 
միջազգային չափանիշներին և աշխատաշուկայի արդի պահանջներին 
համապատասխան գիտահենք կրթական ծրագրերի ու գիտական 
հետազոտությունների իրականացմանը։

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

Երևանի պետական համալսարանը հավակնում է լինել միջազգային 
ճանաչում ունեցող, ուսանողակենտրոն, բարձրակարգ հանրային 
բարձրագույն ուսումնական և հետազոտական հաստատություն, 
որը կնպաստի պետության և հասարակության տնտեսական կայուն 
զարգացմանը՝ տրամադրելով միջազգային ճանաչում ունեցող գիտահենք 
կրթական ծրագրեր և մրցունակ գիտական հետազոտություններ:

ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ
• Ուսանողի հաջողություն
• Գերազանցություն 
• Ակադեմիական ազատություն և բարեվարքություն
• Համագործակցություն 
• Պատասխանատվություն 
• Նորարարություն և ստեղծարարություն  
• Ներառականություն 



ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.) 7

I. ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Խնդիր 1.  Ընդունելություն
  Ներգրավել բարձր ներուժ ունեցող դիմորդների` ապահովելով     
  ներառականության սկզբունքը:

Գործողություններ/միջոցառումներ

Հավատարիմ մնալով ուսանողին գիտահենք կրթություն տրամադրելու առաքելու-
թյանը՝ ապահովել մրցունակ գիտելիք և փորձառություն, որոնք ուսանողին հնարա-
վորություն կտան դրական ներդրում ունենալ պետության և հասարակության 
զարգացման գործում:

1. Սահմանել ընդունելության բարձրացված 
շեմ` բարձր ներուժ ունեցող դիմորդների 
ներգրավման համար։

2. Կազմակերպել առարկայական մրցույթներ 
և մրցանակակիրների համար սահմանել 
ընդունելության արտոնություններ:

3. Ապահովել կրթության հասանելիություն 
սոցիալական տարբեր խմբերի 
ներկայացուցիչների համար:

4. Գտնել ֆինանսավորման աղբյուրներ՝ 
տաղանդաշատ դիմորդներին ԵՊՀ-ում 
կրթաթոշակով ապահովելու համար:
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5. Կազմակերպել դիմորդների 
մասնագիտական ինքնորոշման միջոցա-
ռումներ: 

6. Կազմակերպել նախապատրաստական 
առցանց դասընթացներ՝ ՀՀ մարզերից 
դիմորդների հոսքը մեծացելու նպատակով։

Ցուցիչներ
1. Ընդունելության բարձրացված շեմ և 

մրցութային ցուցանիշ։

2. Տարեկան օլիմպիադաներ, առարկայական 
մրցույթներ:

3. Ուսումնական նյութերի առկայություն 
տեսողական և լսողական խնդիրներ 
ունեցող ուսանողների համար:

4. Տարեկան առնվազն 5 կրթաթոշակի 
սահմանում:

5. Մասնագիտական ինքնորոշման մոդուլի 
առկայություն:

6. Առցանց դասընթացների առկայություն և 
հասանելիություն:
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Խնդիր 2. Մրցունակ կրթական ծրագրեր
  Տ րա մադ րել բարձ րա կարգ ա կա դե մի ա կան գի      տե լիք և փոր ձա ռու թյուն յու րա քան չյուր   
  ուսա   նո ղի՝ ե րաշ խա վո րե լով ը նդ հան րա կան և մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն ներ և   
  ապահո վե լով կր թու թյան շա րու նա կա կա նու թյուն։ 

Գործողություններ/միջոցառումներ

Ցուցիչներ
1. Աշ խա տան քի վրա հիմն ված ա ռն վազն 10 

կրթա կան ծրա գիր:

2.  Բա կա լավ րի բո լոր կր թա կան ծրագ րե րում 
այս պես կոչ ված «4C» (քն նա կան մտա ծո ղու-
թյուն, հա մա գոր ծակ ցու թյուն, հա ղոր դակ ցա-
կա նու թյուն, ստեղ ծա րա րու  թյուն) կա րո ղու-
թյուն նե րի ձևա վոր մա նը միտ ված բո վան դա-
կու թյան ա պա հո վում:

3. Կր թա կան ծրագ րե րի հիմ  նա  կան շա հա կից-
նե րի կա րիք նե րի գնա հատ ման գոր ծող մե-
թո դա բա նու թյուն:

4. Կր թա կան ծրագ րե րի մի ջազ գային բենչ մար-
քին գի գոր ծող ըն թա ցա կարգ: 

5. Ու սա նող նե րի գնա հատ ման նո րաց ված մե-
թո դա բա նու թյուն և գոր ծող նոր կարգ:

6. Կր թա կան ծրագ րե րում ու սա նող նե րի մի ջազ-
գա յին « շար ժու նու թյան պա    տու հան նե րի» 
առ կա յու թյուն:

1. Մ շա կել և ներդ նել աշ խա տան քի վրա 
հիմնված կրթա կան ծրագ րե րի հա յե ցա կարգ:

2.  Բա րե լա վել կր թա կան ծրագ րե րի վերջ նար-
դյունք նե րը՝ զար գաց նե լով ու սա նող նե րի միջ-
գի տա կար գային գի տե լիք նե րը և կա րո ղու-
թյուն նե րը։

3.  Պար բե րա բար ի րա կա նաց նել ու սա նող նե րի 
կրթա կան կա րիք նե րի և աշ խա տա շու կայի 
պա հան ջար կի գնա հա տում՝ կր թա կան ծրագ-
րե րի շա րու նա կա կան բա րե լավ ման նպա-
տա կով: 

4. Մ շա կել և կր թա կան ծրագ րե րում ներ դնել 
Ե ՊՀ բա կա լավ րի ա տի շր ջա նա վարտ նե րի 
ը նդ հան րա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րի պար-
տա դիր կազ մը։ 

5. Մ շա կել և ներդ նել կր թա կան ծրագ րե րի մի-
ջազ գային հե նա նշ ման (բենչ մար քին գի) ներ-
բու հա կան կարգ:

6.  Վե րա նայել ու սա նող նե րի գնա հատ ման կար-
գը՝ գնա հատ ման ար ժա նա հա վա տու թյան և 
բազ մա զա նու թյան բարձ րաց ման նպա տա-
կով:

7. Կր թա կան ծրագ րե րում ներ մու ծել լրա ցու ցիչ 
մաս նա գի տաց ման (Minor) հնա րա վո րու թյուն, 
փորձ նա կան (պի լո  տային) կար գով ի րա կա-
նաց նել մի շարք բա կա լավ րի ծրագ րեր։ 

8. Ու սա նող նե րի մի ջազ գային շար ժու նու թյունն 

ա պա հո վե լու նպա տա կով կր թա կան ծրագ-
րե րում նա խա տե սել « շար ժու նու թյան պա-
տու հան ներ»։

9.  Գոր ծադ րել կր թա կան ծրագ րե րի ըն թա ցիկ 
մշ տա դի տարկ ման (մո նի թո րին գի) և պար-
բե րա կան վե րա նայ ման կար գը բա կա լավ րի 
ծրագ րե րի հա մար։
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Խնդիր 3.  Կր թա կան մի ջա վայր
  Յու րա քան չյուր ու սա նո ղի հա մար ա պա հո վել զար գաց մա նը միտ ված ֆի զի կա կան և   
  վիրտո ւալ մի ջա վայր:  

Գործողություններ/միջոցառումներ

Ցուցիչներ
1. Տա րե կան ա ռն վազն 10 ար դի ա կա նաց ված 

լսա րան:

2. Վե րա զին ված տարեկան 6 հե տա զո տա  կան 
լա բո րա տո րի ա :

3. Բազ մա ֆունկ ցի ո նալ թվա յին գրա դա րա նի 
առ կա յու թյուն:

4. Ա նվ տանգ և հու սա լի ու սում նա կան «Թ վային 
կամ պուս»:

5. Ա նվ տանգ և հա սա նե լի ու սում նա կան մի ջա-
վայր հա տուկ կա րիք նե րով ու սա նող նե րի հա-
մար:

1. Բա րե լա վել ու սում նա կան լսա րան նե րի և լա-
բո րա տոր են թա կա ռուց վածք նե րի հա գեց վա-
ծու թյու նը:

2. Ս տեղ ծել «Թ վային կամ պուս»՝ զար գաց նե լով 
դա սա խո սա կան և ու սում նաօ ժան դակ կազ մի 
թվային հմ տու թյուն նե րը, յու րա քան չյուր ու-
սա նո ղի հա մար ա պա հո վել թվային ռե սուրս-
նե րի հա սա նե լի ու թյու նը:  

3. Զար գաց նել և ը նդ լայ նել հա մալ սա րա նի 
թվային գրա դա րա նի գոր ծա ռույթ նե րը և ու-
սում նա կան ռե սուրս նե րը:

4.  Դա սա խոս նե րի և ու սա նող նե րի ար տալ սա-
րա նային ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան հա-
մար ա պա հո վել ան հրա ժեշտ տա րածք և 
պայ ման ներ։
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Խնդիր 4.  Բարձ րո րակ մարդ կային ռե սուրս ներ
  Ա պա հո վել մաս նա գի տա  կան հա մայն քի կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը։

Գործողություններ/միջոցառումներ

Ցուցիչներ
1. Առն վազն եր կու մի ջազ գային գի տակր թա կան 

թվա յին հար թա կի հա սա նե լի ու թյուն: 

2. Դա սա խո սա կան և ու սում նաօ ժան դակ հա-
մա կազ մե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման 
գոր ծող ռազ մա վա րու թյուն:

3.  Դա սա խո սա կան հա մա կազ մի ո րա կա վոր-
ման բարձ րաց ման ար դի ա կա նաց ված հե-
տա զո տա հենք ծրա գիր:

4.  Վար չա կան և ու սում նաօ ժան դակ հա մա կազ-
մե րի վե րա պատ րաստ ման և ա տես տա վոր-
ման գոր ծող կարգ:

5. Հո գե բա նա կան խորհր դա    տվու թյան գոր ծող 
ծա ռա յու թյուն:

6.  Դա սա խո սա կան և ու սում նաօ ժան դակ հա-
մա կազ մե րի աշ խա տան քի ա րդ յու նա վե տու-
թյան բազ մա գոր ծոն գնա հատ ման նո րաց-
ված կարգ:

1. Մաս նա գի տա կան զար գաց մա նը նպաս տող 
մի ջազ գային և ներ բու հա կան թվային հար-
թակ նե րը հա սա նե լի դարձ նել Ե ՊՀ բո լոր դա-
սա խոս նե րին։

2.  Պար բե րա բար ի րա կա նաց նել ու սում նաօ-
ժան դակ և վար չա կան հա մա կազ մե րի վե-
րա պատ րաս տում ներ՝ հիմն ված կա րիք նե րի 
գնա հատ ման վրա և հա մա հունչ Ե ՊՀ զար-
գաց ման գե րա կա յու թյուն նե րին։

3.  Դա սա խոս նե րի վե րա պատ րաստ ման ծրա -
գրում նե րա ռել հե տա զո տա կան կա րո ղու-
թյուն նե րի զար գաց մանն ո ւղղ ված մո դուլ ներ:

4.  Դա սա խոս նե րին և ու սա նող նե րին տրա մադ-
րել խմ բային և ան հա տա կան հո գե բա նա կան 
խորհր դա տվա կան ծա ռա յու թյուն ներ:

5. Կր թա կան ծրագ րե րում լա վար կել ու սա նող/ 
դա սա խոս հա րա բե րակ ցու թյու նը՝ հաշ վի առ-
նե լով մաս նա գի տու թյան ա ռանձ  նա հատ կու-
թյուն նե րը։

6.  Բազ մա զա նեց նել Ե ՊՀ աշ խա տող նե րի մաս-
նա գի տա կան ա ճի խրա խուս ման ձևե րը:

7. Մ շա կել և ներդ նել դա սա խո սա կան և ու սում-
նաօ ժան դակ հա մա կազ մե րի աշ խա տան քի 
ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ  ման և խրա-
խուս ման նոր հա մա կարգ:



ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)12

Խնդիր 5.  Մի ջազ գայ նա ցում և հա մա գոր ծակ ցու թյուն
   Բա րե լա վել հա մալ սա րա նի մի ջազ գայ նաց ման ցու ցա նիշ նե րը կր թա կան և    
  հե տա զո տա կան ո լորտ նե րում:

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Ա վե լաց նել հա մա տեղ և կրկ նա կի դիպ լո մով 
կր թա կան ծրագ րե րի թվա քա նա կը։

2.  Մե ծաց նել օ տա րա լե զու կր թա կան ծրագ րե րի 
թվա քա նա կը։

3.  Մա գիստ րո սի կր թա կան ծրագ րե րում մե ծաց-
նել օ տա րա լե զու դաս ըն թաց նե րի թվա քա նա-
կը։

4.  Մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա-
նակ նե րում ա պա հո վել դա սա խոս նե րի և ու-
սա նող նե րի վիր տո ւալ շար ժու նու թյու նը։

5.  Զար գաց նել գի տա ման կա վար ժա կան կազ-
մի կա րո ղու թյուն նե րը՝ մի ջազ գային դրա մաշ-
նոր հային ծրագ րե րում ու սում նա կան ստո րա-
բա ժա նում նե րի ներ գրավ վա ծու  թյան բարձ-
րաց ման նպա տա կով:

6. Հ զո րաց նել Ե ՊՀ ստո րա բա ժա նում նե րի միջև 
հո րի զո նա կան կա պե րը՝ պար բե րա բար ի րա-
կա նաց նե լով աշ խա տա կազ մի վե րա պատ-
րաս տում ներ, կազ    մա կեր պել դրա մաշ նոր-
հային ծրա գրեր գրե լու և ղե կա վա րե լու առ-
կա ու հե ռա վար ձևա չա փով վե րա պատ րաս-
տում ներ:

7.  Խո րաց նել գի տակր թա կան հա մա գոր ծակ-
ցու թյունն օ տա րերկ րյա գոր ծըն կեր հա մալ-
սա րան նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ՝ 
ռազ մա վա րա կան եր կա րատև հա մա գոր-
ծակ ցու թյան նպա տա կով:

8.  Կա յաց նել այ ցե լու պրո ֆե սո րի ի նս տի տու տը։ 

9. Մ շա կել և ներդ նել օ տա րերկ րյա ու սա նող նե-
րի հա վա քագր ման ա ռա վել ար դյու նա վետ 
մե խա նիզմ ներ: 

Ցուցիչներ
1. Օ տա րերկ րյա ու սա նող նե րի կրկ նա պատկ-

ված թվա քա նակ:

2. Հա մա տեղ և կրկ նա կի դիպ լո մով կր թա կան 
ծրա գրե րի թվա քա նա կի աճ (ա ռն վազն 5 
կրթա կան ծրա գիր):

3. Յու րա քան չյուր ֆա կուլ տե տի հա մար ա ռն-
վազն 2 մի ջազ գային ռազ մա վա րա կան գոր-
ծըն կեր:

4. Յու րա քան չյուր մա գիստ րո սա կան ծրագ րում 
ա ռն վազն 2 օ տա րա լե զու դա սըն թա ցի առ-
կա յու թյուն:

5. Դրա մաշ նոր հային ծրա գրեր կազ մե լու վե րա-
բե րյալ թվային ու ղե ցույ ցի առ կա յու թյուն։

6. Տա րե կան ա ռն վազն 7 հրա  վի րյալ պրո ֆե-
սո րի այց (այդ թվում՝ վիր տո ւալ) հա մալ սա-
րան: 

7. Ու սա նող նե րի մի ջազ գային ա կա դե մի ա կան 
շար ժու նու թյան 10 % ա ճ։
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Խնդիր 6.  Ար դյու նա վետ կա ռա վա րում
  Բարձ րաց նել հա մալ սա րա նի կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյու նը կր թա կան ո լոր տում:

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Գոր ծադ րել հե տա դարձ կա պի և դրա ար-
դյունք նե րի կի րառ ման բա րե լավ ված մե խա-
նիզմ ներ:

2.  Գոր ծադ րել ու սում նա կան ստո րա բա ժա նում-
նե րի գոր ծու նե ու թյան պլա նա վոր ման, մշ-
տա դի տարկ ման, ա րդ յու նա վե տու թյան գնա-
հատ ման և բա րե լավ ման մե խա նիզմ ներ:

3. Ս տեղ ծել և ներդ նել դա սա խո սա կան հա-
մա կազ մի կա ռա վար ման կենտ րո նաց ված 
թվային հար թակ:

4.  Վե րա նայել և հս տա կեց նել հա մալ սա րա նի 
ներ քին կար գա պա հա կան և բա րե վար քու-
թյան կա նոն նե րը:

Ցուցիչներ
1. Ու սում նա կան ստո րա բա ժա նում նե րի գոր ծու-

նե ու թյան պլա նա վոր ման, մշ տա դի տարկ-
ման, գնա հատ ման և բա րե լավ ման գոր ծող 
կարգ:

2.  Դա սա խո սա կան հա մա կազ մի կա ռա վար-
ման գոր ծող թվային հար թակ:

3.  Կար գա պա հա կան և բա րե վար քու թյան կա-
նոն նե րի գոր ծող կարգ:
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II. ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՈ ՐԱ ՐԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

Խնդիր 1.  Կր թու թյուն
   Զար գաց նել հե տա զո տա հենք կր թու թյուն։

Գործողություններ/միջոցառումներ

Ի րա կա նաց նել և զար գաց նել նո րա րա րա կան հե տա զո տու թյուն ներ՝ հա սա րա կա-
գի տա կան,  սո ցի ալ-տն տե սա գի տա կան, հու մա նի տար, բնա գի տա կան և մա թե-
մա տի կա կան մաս նա գի տու թյուն նե րի լայն սպեկտ րով։

1. Գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի   տուտ    նե րի հետ 
ներդ նել մա գիստ րո սա կան և դոկ տո րա կան 
(աս պի րան տա կան) հա մա տեղ կր թա կան 
ծրագ րեր։

2. Ս տեղ ծել գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի-
տուտ նե րում կր թա կան մո դուլ ու նե նա լու հնա-
րա վո րու թյուն։ 

3. Ա վար տա կան աշ խա տանք նե րի և մա գիստ-
րո սա կան թե զե րի ղե կա վար ման գոր ծում 

Ցուցիչներ
1. Հե տա զո տու թյուն նե րում ը նդ գրկ ված ու սա-

նող նե րի թվա քա նա կի ա ճ։

2.  Գի տա կան խմ բե րում ը նդ գրկ ված ու սա նող նե-
րի թվա քա նա կի ա ճ։ 

3. Ա վար տա կան աշ խա տանք ի՝ որ պես զե կույ ցի 
ներ կա յաց վա ծու թյու նը Ու ԳԸ կամ այլ գի տա-
ժո ղով նե րում։



ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.) 15

ներ գրա վել բարձր ըն թա ցիկ գի տա կան վար-
կա նիշ ու նե ցող հե տա զո տող  նե րի։

4. Մ շա կել և ի րա կա նաց նել ա վար տա կան աշ-
խա տանք նե րի և մա գիստ րո սա կան թե զե-
րի գի տա կան մա կար դա կի բար ձրաց մա նը 
միտ ված քա ղա քա կա նու թյուն:

5.  Ներդ նել գրա գո ղու թյան դեմ պայ քա րի գոր-
ծի քա կազմ:

4. Մա գիստ րո սա կան թե զի՝ որ պես գի տա կան 
աշ խա տան քի (հոդ ված) ներ կա յաց վա  ծու-
թյու նը:

Խնդիր 2.  Դոկ տո րա կան (աս պի րան տա կան) կր թու թյուն
   Դոկ տո րա կան կր թու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել Զալց բուր գյան սկզ բունք    նե րին և  
  ներդ նել հետ դոկ տո րա կան հե տա զո տու թյուն։

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Բարձ րա գույն կր թու թյան եր րորդ աս տի ճա-
նում ներդ նել կր թու թյան կազ մա կերպ ման 
նոր կամ հա ջող ված մո դել ներ (հա մա գոր-
ծակ ցա յին ցան ցեր), ստեղ ծել դոկ տո րա կան 
դպ րոց ներ: 

2. Բարձ րա գույն կր թու թյան եր րորդ աս տի ճա-
նի կր թա կան ծրագ րե րի հա մար սահ մա նել 
մաս նա գի տա կան բո վան դա կային նոր պա-
հանջ ներ։

3. Ներդ նել հետ դոկ տո րա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րի ի նս տի տուտ:

Ցուցիչներ
1. Ձ ևա վոր ված դոկ տո րա կան դպ րոց ներ։

2.  Բա րե լավ ված կամ նոր մաս նա գի տա կան 
ծրագ րե րի փա թեթ ներ բարձ րա գույն կր թու-
թյան եր րորդ աս տի ճա նում։

3.  Հետ դոկ տո րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
կազ մա կերպ ման կարգ։
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Խնդիր 3.   Բարձ րո րակ մարդ կային ռե սուրս ներ
   Մ շա կել գի տա կան ներ ու ժի պահ պան մա նը և զար գաց մանն ո ւղղ ված քա ղա քա կա նու թյուն:

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Խրա խու սել գի տա հե տա զո տա կան նա խա-
գծե րում ի նչ պես դա սա խո սա կան հա մա կազ-
մի, այն պես էլ սո վո րող նե րի ներգ րավ վա ծու-
թյու նը։

2. Ի րա կա նաց նել ա ջակ ցու թյան ծրա գրեր աս-
պի րանտ նե րի և ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե-
րի հա մար, բարձ րաց նել հրա տա րա կում նե րի 
հա մար տր վող լրավ ճար նե րը:

3. Խրա խու սել ու սա նո ղա կան և դոկ տո րա կան 
ա մա ռային դպ րոց նե րի կամ ե րի տա սար դա-
կան այլ գի տա կան մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա-
կեր պու մը և մաս նակ ցու թյու նը։

4. Ի րա կա նաց նել վե րա պատ րաս տում    նե րի 
շարք՝ նպա տա կա ուղղ ված հոդ ված ներ գրե-
լու հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա նը, պատ-
րաս տել հա մա պա տաս խան ու ղե ցույց ներ:

Ցուցիչներ
1. Գի տա կան խմ բե րում ը նդ գրկ ված աս պի-

րանտ նե րի և ե րի տա սարդ գի տաշ խա տող-
նե րի թվա քա նա կի ա ճ։ 

2. Աս պի րանտ նե րի և ե րի տա սարդ գի տաշ-
խա տող նե րի տպա    գր ված աշ խա տանք նե րի 
ո րա կա կան ա ճ։

3.  Գի տա հե տա զո տա կան խմ բե րում ի րա կա-
նաց վող աշ խա տանք նե րի և ա վար տա կան 
աշ խա տանք նե րի թե մա նե րի հա մա պա տաս-
խա նե լի ու թյան բարձր աս տի ճան։

4.  Գի տա կան մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցած 
ու սա նող նե րի և դոկ տո րանտ նե րի թվա քա-
նա կի ա ճ։
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Խնդիր 4.   Ե ՊՀ տե սա նե լի ու թյուն
   Ամ րապն դել Ե ՊՀ-ի՝ որ պես գի տա հե տա զո տա կան կազ մա կեր  պու թյան վար  կա նի շը:

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Բա րե լա վել Ե ՊՀ հե տա զո տող նե րի ներ կա-
յաց վա ծու թյու նը մաս նա գի տա կան ցան ցե-
րում։

2. Մշա կել և ներդ նել բաց գի տու թյան քա ղա քա-
կա նու թյուն: 

3. Ա պա հո վել գի տա կան շտե մա րան ներ մուտ քի 
հնա րա վո րու թյուն հա մալ սա րա նա կան վիր-
տո ւալ տի րույ թում:

4. Խթա նել մի ջազ գային վար կա նի շային գի տա-
կան հան դես նե րում հոդ ված նե րի հրա պա րա-
կու մը՝ տար բե րա կե լով Scopus շտե մա րա նում 
ը նդ գրկ ված տար բեր կա տե գո րի ա նե րը (Q1, 
Q2, Q3, Q4) և ազ դե ցու թյան գոր ծակ ցի մե ծու-
թյու նը։

Ցուցիչներ
1. Մի ջազ գային վար կա նի շա յին գի տա կան 

հան դես նե րում հրա պա րա կում նե րի թվա քա-
նա կի ա ճ։

2.  Մաս նա գի տա կան ցան ցե րում Ե ՊՀ ներ կա-
յաց վա ծու թյան աս տի ճա նի ա ճ։

3. Լ րավ ճար նե րի վե րամ շակ ված կարգ։

4. Տար բե րակ ված լրավ ճար նե րի տրա մադ րում՝ 
մինչև 50 % ա վե լա ցու մով:
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Խնդիր 5.    Ե ՊՀ ամ սագ րեր
   Խ թա նել Ե ՊՀ ամ սա գրե րի թվայ նա ցու մը և մի ջազ գայ նա ցու մը։

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Անց նել Ե ՊՀ ամ սագ րե րի ամ բող ջա կան 
է լեկտ րո նային կա ռա վար ման։ 

2. Ներդ նել ամ սագ րե րում գրա գո ղու թյան դեմ 
պայ քա րի և հոդ վա ծի հետ կան չի մե խա նիզմ-
ներ։ 

3. Ամ սագ րե րի խմ բագ րա կան կազ մե րում ներ-
գրա վել բարձր գի տա կան վար կա նիշ ու նե-
ցող մաս նա գետ նե րի։

4.  Բազ մա զա նեց նել գրա խոս նե րի և հե ղի նակ-
նե րի աշ խա րհագ րու թյու նը:

Ցուցիչներ
1. Ամ բող ջո վին է լեկտ րո նային կա ռա վար ման 

ան ցած ամ սա գրե րի թվա քա նա կի ա ճ։

2.  Մի ջազ գային շտե մա րան նե րում ը նդ գրկ ված 
Ե ՊՀ ամ սա գրե րի թվա քա նա կի ա ճ։

3. Գ րա գո ղու թյան դեմ պայ քա րի քա նա կա կան 
ար դյունք ներ, հետ կանչ ված աշ խա տան քնե-
րի և գրա գո ղու թյան բա ցա հայտ ված դեպ-
քեր։

Խնդիր 6.  Ար դյու նա վետ և ան վտանգ մի ջա վայր
   Գի տա կան և կր թա կան են թա կա ռուց վածք նե րի տա րան ջա տում։

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Լա վար կել գի տա կան են թա կա ռուց վածք նե րը 
և կա ռա վա րու մը։

2. Խ րա խու սել գի տու թյան տար բեր բնա գա վառ-
նե րի միջ գի տա կար գային հե տա զո տու թյուն-
նե րի կա տա րու մը և մի ջո լոր տային լա բո րա-
տո րի ա նե րի ձևա վո րու մը։

3. Ս տեղ ծել ը նդ հա նուր բնա գի տա կան լա բո րա-
տոր կենտ րոն։ 

4. Ձեռք բե րել գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու-
նե ու թյան հա մար ան հրա  ժեշտ ծրագ րային 
հա տուկ փա թեթ նե րի լի ցեն զի ա ներ:

Ցուցիչներ
1. Մի ա վոր ված գի տա կան կենտ րոն ներ։

2. Մր ցու նակ և հա մա կար գա յին խն դիր ներ լու-
ծե լու ու նակ գի տա կան խմ բեր։ 

3. Ընդ հա նուր բնա գի տա կան լա բո րա տոր 
կենտ րոն։
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Խնդիր 7.  Հա մա գոր ծակ ցու թյուն
   Զար գաց նել Ե ՊՀ գի տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի տուտ-  
  նե րի, բու հե րի և ձեռ նար կու թյուն նե րի հետ։

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի   տուտ նե րի հետ 
ի րա կա նա ցնել հա մա տեղ նա խագ ծեր: 

2. Ընդ լայ նել գի տա հե տա զո տա կան ի նս  տի-
տուտ նե րի և բու հե րի ա ռա ջա տար մաս նա-
գետ նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը գի տա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան նա խագ ծե րի շր ջա նա-
կում ի րա կա նաց վող ա վար տա կան աշ խա-
տանք նե րի ու մա գիստ րո սա կան թե զե րի հա-
մա ղե կա վար ման գոր ծում:

3. Ա պա հո վել ձեռ նար կու թյուն նե րի հետ գի տա-
կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը։

Ցուցիչներ
1. Հա մա տեղ նա խագ ծե րի թվա քա նա կի ա ճ։

2. Ա վար տա կան աշ խա տան քնե րի և մա գիստ-
րո սա կան թե զե րի ղե կա վար ման նպա տա-
կով գի տա կան հիմ նարկ նե րից հրա վիր ված 
մաս նա գետ նե րի թվա քա նա կի ա ճ։



ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)20

Խնդիր 8.  Մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան խթա նում
   Զար գաց նել Ե ՊՀ մի ջազ գային գի տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ա րտ երկ րի հա մալ սա-  
  րան նե րի, գի տա կան կենտ րոն նե րի հետ։

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Ը նդ լայ նել Ե ՊՀ մաս նա գետ նե րի մաս նակ ցու-
թյու նը մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով նե րին, սե մի-
նար նե րին։

2. Խրա խու սել Ե ՊՀ մաս նա գետ նե րի ներգ րավ-
վա ծու թյու նը մի ջազ գային տա րաբ նույթ գի-
տակր թա կան հիմ նադ րամ նե րով ֆի նան սա-
վոր վող նա խագ ծե րում։

3. Ա ջակ ցել ար տերկ րի հա մալ սա րան նե րի և 
գի տա կան կենտ րոն նե րի հետ հա մա գոր ծակ-
ցող Ե ՊՀ գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո-
րի ա նե րին:

Ցուցիչներ
1. Գի տա ժո ղով նե րին մաս նակ ցու թյան ա ջակց-

ման նոր քա ղա քա կա նու թյուն։ 

2. Հա մա ֆի նան սա վոր վող նա խագ ծե րի և լա բո-
րա տո րի ա նե րի թվա քա նա կի ա վե լա ցում։

3.  Մի ջազ գային գի տա կան կեն տրոն ներ գոր-
ծու ղում նե րի ա վե լա ցում։
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Խնդիր 9.   Կա ռա վա րում
   Ի րա կա նաց նել գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան կա ռա վար ման մի աս նա կան  
  քա ղա քա կա նու թյուն:

Գործողություններ/միջոցառումներ

1.  Գի տա կան քա ղա քա կա նու թյան վար չու թյա նը 
կից ստեղ ծել գի տու թյան կա ռա վար ման խոր-
հուրդ։ 

2.  Զար գաց նել հո րի զո նա կան կա  պե րը բու հի 
ստո րա բա ժա նում նե րի միջև՝ պար բե րա բար 
ի րա կա նաց նե լով գիտ աշ  խա տա կազ մի վե -
րա պատ րաս տում ներ:

 3.  Կա նո նա կար գել դրա մաշ նոր հային ծրագ րե-
րի դի մե լու գոր ծըն թա ցը, պար բե րա բար ի րա-
կա նաց նել մշ տա դի տար կում և վե րահս կո ղու-
թյուն։ 

4.  Ի րա կա նաց նել ներ բու հա կան դրա մաշ նոր-
հային ծրագ րեր և գոր ծադ րել հա մա պա-
տաս խան քա ղա քա կա նու թյուն:

5.  Ն պաս տել գի տա կան ար դյունք նե րի 
ա ռևտրայ նաց մա նը։

Ցուցիչներ
1.  Գի տու թյան կա ռա վար ման ձևա վոր ված խոր-

հուրդ:

2.  Դ րա մաշ նորհ նե րին մաս նակ ցու թյան գոր ծող 
կարգ։

 3.  Հատ կաց ված 10-15 ներ քին դրա մաշ նորհ։

4.  Մ տա վոր սե փա կա նու թյան և ա ռևտ րայ նաց-
ման քա ղա քա կա նու թյան առ կա յու թյուն։

 5.  Գի տա կան ար դյուն քի ա ռևտ րայ   նաց ման 
մշակ ված մե թո դա բա նու թյուն։ 



ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)22

Խնդիր 10.  Հե տա զո տա կան բա րե վար քու թյուն
 Ի րա կա նաց նել գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան է թի կա կան նոր   մե րի   
 գոր ծա դր ման և բաց գի տա կան մի ջա վայ րի ձևա վոր ման քա ղա քա կա նու թյուն:

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Մ շա կել և ներդ նել հե տա զո տու թյուն նե րի 
կազ մա կերպ ման է թի կայի նոր մեր։ 

2. Ա պա հո վել բաց գի տա կան մի ջա վայ րի ձևա-
վո րու մը: 

3. Ու սա նող նե րին և ե րի տա սարդ հե տա զո տող-
նե րին տրա մա դրել մաս նա գի տա կան ա ջակ-
ցու թյուն։

Ցուցիչներ
1.  Հե տա զո տու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման ղե-

կա վար ձեռ նարկ նե րի առ կա յու թյուն։

 2.  Գի տա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի 
հաշ վետ վո ղա կա նու թյան ներդր ված ըն թա-
ցա կարգ։
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III. ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ՆԵՐԳ ՐԱ ՎՈՒՄ

Խնդիր 1.  Կր թա կան ծրագ րեր
   Ու սում նա սի րել հան րա յին պա հան ջար կը և աշ խա տա շու կայի պա հանջ նե րին ու Ե ՊՀ  
  շա հա կից նե րի կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կել լրա ցու ցիչ կր թա կան   
  ծրագ րեր։

Գործողություններ/միջոցառումներ

Զար գաց նել հա մալ սա րա նի հան րային ներգ րավ ման հա մա կար գը, խթա նել մի-
ջազ գայ նա ցու մը և բարձ րաց նել սո ցի ա լա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը:

1. Ընդ լայ նել և ա պա հո վել կա յուն հա մա գոր ծակ ցու թյուն 
կր թա կան ծրա գրե րի տար բեր շա հա կից նե րի հետ: 

2. Ի րա կա նաց նել հա մա կարգ ված մի ջո ցա ռում ներ՝ Ե ՊՀ 
ա ռա ջարկ նե րը շա հա կից նե րի տար բեր խմ բե րին ներ-
կա յաց նե լու հա մար:

3.  Զար գաց նել լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րի առ ցանց 
(հե ռա վար) ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
մշա կել և գոր ծադ րել հա մա պա տաս խան կարգ:

Ցուցիչներ
1. Պա հան ջար կի ու սում նա սի րու-

թյան ար դյունք ներն ամ փո փող 
զե կույց:

2. Լ րա ցու ցիչ կր թա կան ծրա գրե րի 
թվա քա նա կի աճ:

3. Կր թա կան ծրագ րե րի առ ցանց 
ի րա կա նաց ման գոր ծող կարգ:
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Խնդիր 2.  Հա մա գոր ծակ ցու թյուն
   Ձ ևա վո րել ձեռ նար կու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան կա յուն հա մա կարգ և   
  նպաս տել շա հա կից նե րի կա րի ե րայի զար գաց մա նը:

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. ԵՊՀ տար բեր ստո րա բա ժա նում նե րի ներգ-
րավ մամբ ձևա վո րել ձեռ նար կու թյուն նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ը նդ հա նուր հա-
մա կարգ։ 

2. Ի րա կա նաց նել վեր ջին 5 տա րի նե րի Ե ՊՀ շր-
ջա նա վարտ նե րի զբաղ վա ծու թյան և աշ խա-
տա շու կայի կա րիք նե րի ու սում նա սի րու թյուն:

3.  Զար գաց նել Ե ՊՀ կա պը իր շր ջա նա վարտ նե-
րի հետ և ա պա հո վել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
տար բեր բնա գա վառ նե րում:

4.  Հա մա կար գել ֆա կուլ տե տային ա մե նա մյա 
է քս պո նե րի և աշ խա տան քային տո նա վա-
ճառ նե րի կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման 
գոր ծըն թաց նե րը:

5.  Կազ մա կեր պել և ի րա կա նաց նել լրա ցու-
ցիչ պրակ տի կա (ին տերն շիփ, մեն թոր շիփ և 
այլն):

Ցուցիչներ
1. Ձեռ նար կու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու-

թյան հաս տատ ված կարգ:

2.  Ձեռ նար կու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ ի րա-
կա նաց վող նա խա գծե րում ներգ րավ ված ու-
սա նո ղնե րի թվա քա նա կի աճ: 

3. ԵՊՀ շր ջա նա վարտ նե րի զբաղ վա ծու թյան 
և աշ խա տա շու կայի կա րիք նե րի մշ տա դի-
տարկման (մո նի թո րին գի) ներդր ված հա մա-
կարգ:
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Խնդիր 3. Լ րա ցու ցիչ ծա ռա յու թյուն ներ
   Կա տա րե լա գոր ծել ոչ ֆոր մալ կր թա կան և խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի   
  հա մա կար գը:

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Բա ցա հայ տել և գնա հա տել շա հա կից նե րի 
լրա ցու ցիչ կր թա կան կա րիք նե րը:

2.  Շա հա կից նե րին տրա մադ րել մաս նա գի-
տա կան ա ճին և կա րի ե րայի զար գաց մա-
նը նպաս տող խորհր դա տվա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ:

3. Խ թա նել նո րա րա րա կան մո տե ցում նե րի և 
մե թոդ նե րի կի րա ռու մը ոչ ֆոր մալ կր թա կան 
ծրագ րե րի (նա խա ձեռ նու թյուն նե րի) ի րա կա-
նաց ման գոր ծըն թաց նե րում: 

4. Ա պա հո վել Ե ՊՀ-ի կող մից ի րա կա նաց վող 
ոչ ֆոր մալ կր թա կան ծրա գրե րի և խորհր-
դատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
հան րային ի րա զե կու մը:

Ցուցիչներ
1. Տա րե կան ի րա կա նաց ված ա ռն վազն 10 

խորհր դա տվա կան ծա ռա յու թյուն: 

2. Ոչ ֆոր մալ կր թա կան ծրա գրե րում ներգ րավ-
ված 300-ից ա վե լի շա հա կից:

3.  Հան րային ի րա զեկ ման նպա տա կով պար բե-
րա բար ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում ներ:
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Խնդիր 4.  Բարձ րո րակ մարդ կա յին ռե սուրս ներ
   Ն պաս տել աշ խա տող   նե  րի կեն սա մա կար  դա կի բարձ րաց մա նը և բա րե լա վել   
  աշ խա տան քա յին մի ջա վայ րը:

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Մ շա կել ու ներդ նել վար չա կան և ու սում նաօ-
ժան դակ հա մա կազ մե րի աշ խա տող նե րի 
տար բե րակ ված հա վե լավ ճա րի չա փա նիշ-
ներ:

2.  Բարձ րաց նել աշ խա տող նե րի հիմ նա կան աշ-
խա տա վար ձը: 

3. Ընդ լայ նել աշ խա տող նե րի հա մար սո ցի ա-
լա կան բազ մաբ նույթ ծրա գրե րի ի րա կա նա-
ցու մը (ա ռող ջու թյան ա պա հո վագ րու թյուն, 
աշ խա տող նե րի հանգս տի կազ մա կեր պում, 
մար զամ շա կու թային ծրագ րե րի բազ մա զա-
նե ցում և այլն):

Ցուցիչներ
1. Վար չա կան և ու սում նաօ ժան դակ հա մա կազ-

մե րի աշ խա տող նե րի տար բե րակ ված հա վե-
լավ ճա րի վճար ման գոր ծող կարգ: 

2. Աշ խա տող նե րի հիմ նա կան աշ խա տա վար ձի 
բարձ րա ցում մի ջի նում 50 %-ի չա փով: 

3. Աշ խա տող նե րի հա մար գոր ծող սո ցի ա լա կան 
բազ մաբ նույթ նպա տա կային ծրագ րեր:
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Խնդիր 5.  Են թա կա ռուց վածք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ
   Բա րե լա վել Ե ՊՀ աշ խա տող նե րի գոր ծու նե ու թյու նը և սո վո րող նե րի ու սում նա ռու թյու նը  
  խթա   նող պայ ման նե րը` ա պա հո վե լով դրանց վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան   
  հա սա նե լի ու թյու նը:

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Շա րու նա կել Բյու րա կա նի ու սում նաար տադ-
րա կան բա զայի հիմ նա նո րոգ ման աշ խա-
տանք նե րը՝ ա պա հո վե լով դրանց վե րա բե-
րյալ տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյունն ու 
թա փան ցի կու թյու նը: 

2. ԵՊՀ ներ քին և ար տա քին շա հա կից նե րի գոր-
ծակ ցու թյամբ ի րա կա նաց նել գրա դա րա նի 3 
նոր ըն թեր ցաս րահ նե րի նո րո գումն ու կա հա-
վո րու մը:

3. Խ թա նել Ե ՊՀ Ծաղ կա ձո րի հանգս տյան տանն 
ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե րին տար բեր 
շա հա կից նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը:

4.  Վե րա կա ռու ցել և ար դի ա կա նաց նել Ե ՊՀ Դի-
լի ջա նի հանգս տյան տու նը։

5. Ձեռ նար կել աշ խա տանք ներ հա մալ սա րա-
նի տա րած քում սնն դի հա մա լի րի ստեղծ ման 
ո ւղ ղու թյամբ:

6.  Զար գաց նել աշ խա տան քային են թա կա ռուց-
վածք ներն ու տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու-
թյու նը, ա պա հո վել ան վտանգ աշ խա տան-
քային մի ջա վայր:

7. Զար գաց նել հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ու-
սա նող նե րին և աշ խա տող նե րին մա տուց վող 
ծա ռա յու թյուն նե րը:

8.  Բարձ րաց նել ան վտան գու թյան մա կար դա կը 
Ե ՊՀ տա րած քում և հանգս տյան գո տի նե րում: 

9. Ի րա կա նաց նել ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե-
րում ա րա գո րեն կողմ նո րոշ վե լու և ան հրա-
ժեշտ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու կա րո-
ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը միտ ված մի ջո-
ցա ռում ներ:

Ցուցիչներ
1. ԵՊՀ ու սում նաար տադ րա կան բա զա նե րի և 

հանգս տյան տան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե-
րյալ ի րա զե կող մի ջոց նե րի առ կա յու թյուն: 

2. Գոր ծող 3 նոր ըն թեր ցաս րահ: 

3. Աշ խա տա վայ րի (աշ խա տա սե նյակ նե րի) 
գույ քի ար դի ա կա նա ցում և տեխ նի կա կան 
հա գեց վա ծու թյուն: 

4. ԵՊՀ տա րած քում գոր ծող սնն դի հա մա լիր: 

5. ԵՊՀ ու սում նաար տադ րա կան բա զա յում և 
հանգս տյան գո տի նե րում հար մա րեց ված 
պայ   ման ներ  հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ու-
սա նող նե րի և աշ խա տող նե րի հա մար։ 

6. ԵՊՀ ը նդ հա նուր տա րած քի տե սա վե րահս-
կում: 

7. Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րին վե րա բե րող 
տա րե կան մեկ մի ջո ցա ռում յու րա քան չյուր 
մաս նա շեն քի հա մար։
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Խնդիր 6.  Մի ջազ գայ նա ցում
  Ա պա հո վել մի ջազ գայ նաց ման քա ղա քա կա նու թյա նը և են թա կա ռուց վածք նե րի   
  զար գաց մա նը  նպաս տող մի ջա վայր:

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Վե րա նայել բու հի մի ջազ գայ նաց ման հա-
յե ցա կար գը՝ ա պա հո վե լով շա հա կից նե րի 
ներգ րավ վա ծու թյու նը:

2.  Պար բե րա բար ի րա կա նաց նել Ե ՊՀ մի ջազ-
գայ նաց ման բենչ մար քինգ և տա րե կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի պլա նա վո րում:

3. Խ րա խու սել և ը նդ լայ նել վար չա կան աշ խա-
տա կազ մի մի ջազ գային շար ժու նու թյու նը:

4. Ներդ նել դրա մաշ նոր հային ծրա գրե րի 
է լեկտ րո նային կա ռա վար ման հար թակ։

Ցուցիչներ
1. Վե րա նայ ված մի ջազ գայ նաց ման հայե ցա-

կարգ:

2.  Մի ջազ գայ նաց ման հա մար պա տաս խա նա-
տու վար չա կազ մի ա ռն վազն 20 ներ կա յա-
ցուց չի շար ժու նու թյուն կամ մաս նակ ցու թյուն 
հե ռա վար ձևա չա փով վե րա պատ րաստ ման 
դաս ըն  թաց նե րին: 

3. Դ րա մաշ նոր հային ծրագ րե րի կա ռա վար-
ման վե րա բե րյալ մշակ ված ներ քին նոր մա-
տի վային բա զա:
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Խնդիր 7.  Ե ՊՀ վար կա նի շի բարձ րա ցում
  Բարձ րաց նել հա մալ սա րա նի մի ջազ գային տե սա նե լի ու թյու նը և գրավ չու թյու նը:

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Ի րա կա նաց նել հա մա կարգ ված աշ  խա տանք՝ 
մի ջազ գային վար կա նի շային հա մա կար գե-
րին Ե ՊՀ-ի վե րա բե րյալ ամ բող ջա կան տե ղե-
կատ վու թյուն տրա մադ րե լու նպա տա կով:

2. Ս տեղ ծել դրա մա հա վա քի (Fundraising-ի) 
աշ խա տանք նե րի կազ  մա կերպ ման ստո րա-
բա ժա նում:

3. Մ շա կել և ներդ նել օ տա րերկ րյա ու սա նող նե-
րի հա վա քագր ման ա ռա վել ար դյու նա վետ 
մե խա նիզմ ներ, ի րա կա նաց նել շա րու նա կա-
կան աշ խա տանք այլ ե րկր նե րում ու սա նող-
նե րի հա վա քագր մամբ զբաղ վող կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի և ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ-
կա յա ցուց չու թյուն նե րի հետ:

4.  Մե ծաց նել հա մալ սա րա նի ներգ րավ վա ծու-
թյու նը սո ցի ա լա կան ցան ցե րի հար թակ նե-
րում՝  ա պա հո վե լով բազ մա լե զու տե ղե կատ-
վու թյուն: 

5. Մ շա կել Ե ՊՀ PR և մար քե թին գային հա ղոր-
դակ ցու թյան ռազ մա վա րու թյուն և եր կա րա-
ժամ կետ ու կար ճա ժամ կետ գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ծրա գիր:

6. Մ շա կել Ե ՊՀ կոր պո րա տիվ սո ցի ա լա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան հա յե ցա կարգ և 
հան րայ նաց նել ի րա կա նաց վող սո ցի ա լա-
կան ծրագ րե րը:

Ցուցիչներ
1. ԵՊՀ ներգ րավ վա ծու թյուն վար կա նի շային 

հա մա կար գե րում, դիր քի բա րե լա վում: 

2. Ար տա սահ մա նյան ու սա նող նե րի թվա քա-
նա կի կրկ նա պատ կում:

3. Մի ջազ գային դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վա կան բա զայի առ-
կա յու թյուն: 

4. ԵՊՀ կոր պո րա տիվ սո ցի ա լա կան պա տաս-
խա նա տվու թյան գոր ծող հա յե ցա կարգ:
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Խնդիր 8.  Կա ռա վա րում
   Ներդ նել և զար գաց նել Ե ՊՀ հա ղոր դակց ման և է լեկտ րո նային կա ռա վար ման ը նդ հա նուր  
  հա մա կարգ և ա պա հո վել դրա ար դյու նա վետ գոր ծա ռու թյու նը բու հի կա ռա վար ման բո լոր  
  մա կար դակ նե րում:

Գործողություններ/միջոցառումներ

1. Ս տեղ ծել հա ղոր դակց ման և է լեկտ րո նային 
կա ռա վար ման բու հա կան մի աս նա կան հա-
մա կարգ՝ հա մադ րե լով գոր ծող հա մա կար-
գե րը (Intranet, Mulberry, Super Vision, ՀԾ և 
այլն)։ 

2. Ի րա կա նաց նել Ե ՊՀ վար չա կան հա մա կազ մի 
վե րա պատ րաս տում՝ է լեկտ րո նային կա ռա-
վար ման ա րդ յու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե-
լու նպա տա կով։

Ցուցիչներ
1. Ներ քին և ար տա քին հա ղոր դակ ցու թյան և  

կա ռա վար ման գոր ծող մի աս նա կան հար-
թակ:

2.  Հա ղոր դակ ցու թյան և կա ռա վար ման վե րա-
պատ րաստ ված մաս նա գետ ներ բո լոր ստո-
րա բա ժա նում նե րում:  
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