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«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2018-2022)» փաստաթուղթը 

հաստատվել է 2018 թ.-ի մայիսի 16-ի գիտական խորհրդի նիստում (արձ. № 9): 
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Բովանդակություն 

1 Կրթական գործունեություն 3 

2 Հետազոտություն և զարգացում  20 

3 Կադրեր  35 

4 Ենթակառուցվածքներ. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 43 

5 Արտաքին կապեր և միջազգայնացում  53 

6 Ֆինանսատնտեսական գործունեություն 66 
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ԲՆԱԳԱՎԱՌ 1. ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

№ Ցուցանիշ Չափման 

միավոր 

Տվյալների աղբյուրներ Պարբերականություն Հաշվետվողականություն 

1.1. Դիմորդների թիվը (ըստ կրթական ծրագրերի 

և ուղղությունների). Բակալավր 

մարդ Ընդունող հանձնաժողով Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.2. Դիմորդների բաժնեմասը կենտրոնացված 

ընդունելության համակարգի դիմորդների 

ընդհանուր հոսքում. Բակալավր (առկա 

ուսուցում) 

% Ընդունող հանձնաժողով Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.3. Մրցութային ցուցանիշն ըստ կրթական 

ծրագրերի (դիմորդների և ընդունվածների 

հարաբերությունը). Բակալավր (առկա 

ուսուցում) 

% Ընդունող հանձնաժողով Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.4. ՀԱԱՀ ընդունելության բաժնեմասը 

կենտրոնացված համակարգի ընդունելության 

ընդհանուր ծավալում. Բակալավր (առկա 

ուսուցում) 

% Ընդունող հանձնաժողով Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.5. Դիմորդների բաշխումն ըստ մարզերի և այլ 

պետությունների. Բակալավր (առկա) 

մարդ Ընդունող հանձնաժողով Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.6. Օտարերկրացի դիմորդների թիվը և 

հարաբերակցությունը ընդունվածների թվին. 

Բակալավր (առկա) 

մարդ, % Ընդունող հանձնաժողով 

Ֆակուլտետների 

դեկանատներ 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.7. Իգական սեռի հաշվեկշիռը  ընդունվածների 

ընդհանուր հոսքում. Բակալավր (առկա) 

% Ընդունող հանձնաժողով 

Ֆակուլտետների 

դեկանատներ 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.8. Ընդունելությունն ըստ կրթական ծրագրերի 

(անվճար), (վճարովի). բակալավր 

մարդ  

Ֆակուլտետների 

դեկանատներ 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  
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№ Ցուցանիշ Չափման 

միավոր 

Տվյալների աղբյուրներ Պարբերականություն Հաշվետվողականություն 

1.9. Օտարերկրացի ուսանողների համակազմը և 

հաշվեկշիռը հիմնական համակազմում 

% Ֆակուլտետների 

դեկանատներ 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.10. Վճարովի համակարգի ուսանողների 

հաշվեկշիռն ընդունելության ծավալում և 

հիմնական համակազմում. Բակալավր 

% Ֆակուլտետների 

դեկանատներ 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.11. Հեռակա ուսուցման դիմորդների թիվը  և 

հարաբերությունը ընդունվածների թվին 

% Հեռակա ուսուցման 

դեպարտամենտ 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.12. Հեռակա ուսուցման համակազմը և 

հաշվեկշիռը հիմնական համակազմում 

% Հեռակա ուսուցման 

դեպարտամենտ 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.13. Անցումը մագիստրատուրա (տվյալ կրթական 

աստիճան ընդունվածների հարաբերությունը 

նախորդող աստիճանի շրջանավարտներին) 

% Մագիստրատուրայի բաժին 

Ֆակուլտետների 

դեկանատներ 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.14. Ասպիրանտուրա դիմած և ընդուվածների 

թիվը 

% Ասպիրանտուրայի բաժին 

Վիճակագիր 

 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.15. Մագիստրոսական և ասպիրանտական 

համակազմերի հաշվեկշիռը հիմնական 

համակազմում 

% Մագիստրատուրայի բաժին 

Ասպիրանտուրայի բաժին 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.16. Հիմնական ուսանողական համակազմը (ըստ 

կրթական ծրագրերի) 

% Ֆակուլտետների 

դեկանատներ 

Մագիստրատուրայի բաժին 

Ասպիրանտուրայի բաժին 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  
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№ Ցուցանիշ Չափման 

միավոր 

Տվյալների աղբյուրներ Պարբերականություն Հաշվետվողականություն 

1.17. Նախատեսված ժամկետում ուսանողների 

շրջանավարտության տոկոսը  % 

% Ֆակուլտետների 

դեկանատներ 

Մագիստրատուրայի բաժին 

Ասպիրանտուրայի բաժին 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.18. Առկա ուսուցման բակալավրի ուսանողների 

ՄՈԳ-ը 

թիվ Ֆակուլտետների 

դեկանատներ 

 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.19. Ամփոփիչ ատեստավորումը հաղթահարած 

ուսանողներ. Բակալավր 

թիվ, % Ֆակուլտետների 

դեկանատներ 

 

Կրթական ծրագրի ավարտին  

1.20. Առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 

ուսանողների ՄՈԳ-ը 

թիվ Մագիստրատուրայի բաժին 

 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.21. Ամփոփիչ ատեստավորումը հաղթահարած 

ուսանողներ. Մագիստրատուրա. 

թիվ, % Մագիստրատուրայի բաժին 

 

Կրթական ծրագրի ավարտին  

1.22. Միջազգային, հանրապետական գիտական 

օլիմպիադաներին, մրցույթներին մասնակցած 

և մրցանակներ ստացած ուսանողներ 

թիվ, % Ֆակուլտետների 

դեկանատներ 

Մագիստրատուրայի բաժին 

Ասպիրանտուրայի բաժին 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.23. Առաջադիմության միջին տարեկան 

ցուցանիշը (ըստ մասնագիտական 

ուղղությունների) 

թիվ Ֆակուլտետների 

դեկանատներ 

 

Յուրաքանչյուր կիսամյակի 

ավարտին 

Կիսամյակային, 

տարեկան 

1.24. Համալսարանի կողմից իրականացվող 

կրթական ծրագրեր 

թիվ ՈՒսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

ՈՒսումնամեթոդական 

կենտրոնի տնօրեն-

պրոռեկտոր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  
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№ Ցուցանիշ Չափման 

միավոր 

Տվյալների աղբյուրներ Պարբերականություն Հաշվետվողականություն 

1.25. Արտասահմանյան բուհերի հետ 

իրականացվող համատեղ և կրկնակի 

դիպլոմի տրամադրմամբ ծրագրեր 

թիվ ՈՒսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտի պետ 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

1.26. Հավատարմագրված կրթական ծրագրեր թիվ ՈՒսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

ՈՒսումնամեթոդական 

կենտրոնի տնօրեն-

պրոռեկտոր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 
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1.1. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

Ցուցանիշ 1.1. Դիմորդների թիվը (ըստ կրթական ծրագրերի և ուղղությունների). 

Բակալավր 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Մասնագիտություն           
Առաջին հայտով դիմորդների թիվը ըստ կրթական ծրագրերի և ուղղությունների. 

Բակալավր (առկա)      

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ      

Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ      

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ      

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ      

Ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության ֆակուլտետ      

Գյուղ. մեքենայացման և տրանսպորտային փոխադրումների ֆակուլտետ      

Հիդրոմելիորացիա, հողաշինարարություն և հողային կադաստրի ֆակուլտետ      

ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը հատկացված նպատակային տեղեր      

 

 

Ցուցանիշ 1.2. Դիմորդների բաժնեմասը կենտրոնացված ընդունելության համակարգի 

դիմորդների ընդհանուր հոսքում. Բակալավր (առկա ուսուցում) 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Ընդհանուր դիմորդների թիվը      

ՀԱԱՀ դիմորդների թիվը. Բակալավր      

ՀԱԱՀ դիմորդների բաժնեմասը      
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Ցուցանիշ 1.3. Մրցութային ցուցանիշն ըստ կրթական ծրագրերի (դիմորդների և 

ընդունվածների հարաբերությունը). Բակալավր (առկա) 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Բակալավրիատի առաջին հայտով դիմորդների թիվը      

Ընդունվածների թիվը      

Մրցութային ցուցանիշ      

 

 

Ցուցանիշ 1.4. ՀԱԱՀ ընդունելության բաժնեմասը կենտրոնացված համակարգի 

ընդունելության ընդհանուր ծավալում. Բակալավր (առկա) 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Կենտրոնացված ընդունելության ծավալը. Բակալավրիատ      

ՀԱԱՀ ընդունվածների թիվը      

ՀԱԱՀ ընդունվածների բաժնեմասը      
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Ցուցանիշ 1.5. Դիմորդների բաշխումն ըստ մարզերի և այլ պետությունների. Բակալավր (առկա ուսուցում) 

Մարզի անվանումը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Երևան      

Շիրակ      

Լոռի      

Տավուշ      

Արմավիր      

Արարատ      

Արագածոտն      

Կոտայք      

Վայոց Ձոր      

Գեղարքունիք      

Սյունիք      

Այլ պետություններ      
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Ցուցանիշ 1.6. Օտարերկրացի դիմորդների թիվը և հարաբերակցությունը ընդունվածների 

թվին. Բակալավր (առկա ուսուցում) 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Օտարերկրացի դիմորդների թիվը. Բակալավր (առկա ուսուցում)      

Օտարերկրացի ընդունվածների թիվը. Բակալավր (առկա ուսուցում)      

Օտարերկրացի դիմորդների թիվը և հարաբերակցությունը ընդունվածների թվին. 

Բակալավր (առկա ուսուցում)      

Օտարերկրացի դիմորդների թիվը. Մագիստրատուրա      

Օտարերկրացի ընդունվածների թիվը. Մագիստրատուրա      

Օտարերկրացի դիմորդների թիվը և հարաբերակցությունը ընդունվածների թվին. 

Մագիստրատուրա      

Օտարերկրացի դիմորդների թիվը. Ասպիրանտուրա      

Օտարերկրացի ընդունվածների թիվը. Ասպիրանտուրա      

Օտարերկրացի դիմորդների թիվը և հարաբերակցությունը ընդունվածների թվին. 

Ասպիրանտուրա      

 

 

Ցուցանիշ 1.7. Իգական սեռի հաշվեկշիռը ընդունվածների ընդհանուր հոսքում. 

Բակալավր (առկա ուսուցում)  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Բակալավրիատ ընդունվածների թիվը      

Բակալավրիատ ընդունված իգական սեռի ներակայացուցիչները      

Իգական սեռի հաշվեկշիռը ընդունվածների ընդհանուր հասքում      
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Ցուցանիշ 1.8. Ընդունելությունն ըստ 

ֆակուլտետների (անվճար), (վճարովի). Բակալավր 

(առկա ուսուցում) 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

  անվճ. վճ. անվճ. վճ. անվճ. վճ. անվճ. վճ. անվճ. վճ. 

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ           

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ           

Պարենամթերքների տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ           

Անասնաբուժական ֆակուլտետ           

ԳՄ և ՏՓ ֆակուլտետ           

ՄՋ և ՀՇ ֆակուլտետ           

Ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության ֆակուլտետ           

Ընդամենը           

 

Ցուցանիշ 1.9. Օտարերկրացի ուսանողների համակազմը և հաշվեկշիռը 

հիմնական համակազմում 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

ՈՒսանողների հիմնական համակազմ. բակալավր      

Օտարերկրացի ուսանողների համակազմը. բակալավր      

Օտարերկրացի ուսանողների համակազմը և հաշվեկշիռը հիմնական 

համակազմում. բակալավր      
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Ցուցանիշ 1.10. Վճարովի համակարգի ուսանողների հաշվեկշիռն ընդունելության ծավալում և 

հիմնական համակազմում. Բակալավր  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Ընդունվածների թիվը      

Վճարովի ուսուցման համակարգ ընդունվածների թիվը      

Վճարովի ուսուցման համակարգի ուսանողների հաշվեկշիռն ընդունելության ծավալում        

Հիմնական համակազմ. Բակալավր      

Հիմնական համակազմ (վճարովի ուսուցման համակարգ). Բակալավր      

Վճարովի ուսուցման համակարգի ուսանողների հաշվեկշիռն  հիմնական համակազմում       

 

Ցուցանիշ 1.11. Հեռակա ուսուցման համակարգ դիմորդների թիվը  և հարաբերությունը 

ընդունվածների թվին  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Հեռակա ուսուցման համակարգ դիմորդների թիվը        

Հեռակա ուսուցման համակարգ ընդունվածների թիվը      

Հարաբերակցությունը դիմորդների և ընդունվածների միջև      

 

 

Ցուցանիշ 1.12. Հեռակա ուսուցման համակազմը և հաշվեկշիռը հիմնական 

համակազմում 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Հեռակա ուսուցման համակազմը      

Ուսանողների հիմնական համակազմ      

Հեռակա ուսուցման համակազմը և հաշվեկշիռը հիմնական համակազմում      
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ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ ԵՎ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ 

Ցուցանիշ 1.13. Անցումը մագիստրատուրա (տվյալ կրթական աստիճան ընդունվածների 

հարաբերությունը նախորդող աստիճանի շրջանավարտներին) 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Մագիստրատուրա դիմորդների թիվը      

առկա      

հեռակա      

Մագիստրատուրա ընդունվածներ      

առկա      

հեռակա      

Բակալավրի շրջանավարտներ      

Մագիստրատուրա ընդունվածների հարաբերակցությունը շրջանավարտներին      

 

Ցուցանիշ 1.14. Ասպիրանտուրա դիմած և ընդուվածների թիվը 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Ասպիրանտուրայի բոլոր դիմորդների թիվ      

առկա      

հեռակա      

հայցորդ      

Ասպիրանտուրա ընդունված դիմորդների թիվ      

առկա      

հեռակա      

հայցորդ      
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Ցուցանիշ 1.15. Մագիստրոսական և ասպիրանտական համակազմերի հաշվեկշիռը 

հիմնական համակազմում 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Մագիստրանտներ      

առկա      

հեռակա      

Ասպիրանտներ      

առկա      

հեռակա      

հայցորդ      

ՈՒսանողների հիմնական համակազմ      

Մագիստրոսական և ասպիրանտական համակազմերի հաշվեկշիռը հիմնական 

համակազմում      

 

Ցուցանիշ 1.16. Հիմնական ուսանողական համակազմը (ըստ կրթական ծրագրերի) 

Ուսանողների թիվը ուս.տարվա ընթացքում (ցերեկային) 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Առկա ուսուցում. բակալավր      

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ      

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ      

Պարենամթերքների տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ      

Անասնաբուժական ֆակուլտետ      

ԳՄ և ՏՓ ֆակուլտետ      

ՄՋ և ՀՇ ֆակուլտետ      

Ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության ֆակուլտետ      

Հեռակա ուսուցում. բակալավր      

Մագիստրատուրա      

Ասպիրանտուրա      

Ընդամենը      
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Ցուցանիշ 1.17. Ուսանողների շրջանավարտության տոկոսը  (%) նախատեսված 

ժամկետում  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Ուսանողների թիվը ուս.տարվա ընթացքում (առկա ուսուցում. բակալավր)      

Նախատեսված ժամկետում շրջանավարտների թիվը (առկա ուսուցում.բակալավր)      

Ուսանողների շրջանավարտության տոկոսը (%) նախատեսված ժամկետում 

Բակալավր (առկա ուսուցում) 
     

Մագիստրատուրա      

Ուսանողների թիվը ուս.տարվա ընթացքում (մագիստրատուրա) 
     

Շրջանավարտների թիվը նախատեսված ժամկետում  
     

Ուսանողների շրջանավարտության տոկոսը (%) նախատեսված ժամկետում 

Մագիստրատուրա 
     

Ասպիրանտուրա      

Ուսանողների թիվը ուս.տարվա ընթացքում (մագիստրատուրա) 
     

Շրջանավարտների թիվը նախատեսված ժամկետում  
     

Ասպիրանտների շրջանավարտության տոկոսը (%) նախատեսված ժամկետում. 

Ասպիրանտուրա 
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1.2. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ցուցանիշ 1.18. Առկա ուսուցման բակալավրի ուսանողների ՄՈԳ-ը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Առկա ուսուցման բակալավրի 85%-ից բարձր ՄՈԳ գրանցած ուսանողների թիվ      

Առկա ուսուցման բակալավրի ՄՈԳ-ը բարելաված ուսանողների թիվ (առնվազն 5%)      

Առկա ուսուցման բակալավրի ՄՈԳ-ը իջեցրած ուսանողների թիվ (առնվազն 5%)      

 

 

Ցուցանիշ 1.19. Ամփոփիչ ատեստավորումը հաղթահարած ուսանողներ. Բակալավր 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Առկա ուսուցման բակալավրի ավարտական կուրսի ուսանողների ընդհանուր թիվ      

Առկա ուսուցման բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորումը հաղթահարած 

ուսանողների թիվ      

Առկա ուսուցման բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորումը հաղթահարած 

ուսանողների թվի հարաբերակցությունը ավարտական կուրսի ուսանողների 

ընդհանուր թվին      
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Ցուցանիշ 1.20. Առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ուսանողների ՄՈԳ-ը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Առկա ուսուցման մագիստրատուրայում 90%-ից բարձր ՄՈԳ գրանցած ուսանողների 

թիվ      

Առկա ուսուցման մագիստրատուրայում ՄՈԳ-ը բարելաված ուսանողների թիվ 

(առնվազն 5%)      

Առկա ուսուցման մագիստրատուրայում ՄՈԳ-ը իջեցրած ուսանողների թիվ 

(առնվազն 5%)      

 

 

Ցուցանիշ 1.21.  Ամփոփիչ ատեստավորումը հաղթահարած ուսանողներ.    

                            Մագիստրատուրա. 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Առկա ուսուցման մագիստրատուրայում ամփոփիչ ատեստավորումը հաղթահարած 

ուսանողների թիվ      

Առկա ուսուցման մագիստրատուրայում ավարտական կուրսի ուսանողների 

ընդհանուր թիվ      

 

Ցուցանիշ 1.22. Միջազգային, հանրապետական գիտական օլիմպիադաներին,  

                           մրցույթներին մասնակցած և մրցանակներ ստացած ուսանողներ 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Միջազգային, հանրապետական գիտական օլիմպիադաներին, մրցույթներին 

մասնակցած ուսանողների թիվ      

Միջազգային, հանրապետական գիտական օլիմպիադաներին, մրցույթներին 

մրցանակներ ստացած ուսանողների թիվ      

Միջազգային, հանրապետական գիտական օլիմպիադաներին, մրցույթներին 

մրցանակներ ստացած ուսանողների թվի հարաբերակցությունը  գիտական 

օլիմպիադաներին, մրցույթներին մասնակցած ուսանողների թվին      
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Ցուցանիշ 1.23. Առաջադիմության միջին տարեկան ցուցանիշը (ըստ մասնագիտական ուղղությունների) 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

I II I II I II I II I II 

Ագրոնոմիական           

Անասնաբուժական բժշկագիտության և 

անասնաբուծության 
          

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների           

ԳՄ և  ԱՏ           

ՀՄ, ՀՇ և ՀԿ           

Տնտեսագիտական           

Ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության           

Ընդամենը ՀԱԱՀ           
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1.3. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

Ցուցանիշ 1.24. Համալսարանի կողից իրականացվող կրթական ծրագրեր 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Համալսարանի կողից իրականացվող կրթական ծրագրերի ընդհանուր թիվ      

Համալսարանի կողից իրականացվող օտարալեզու կրթական ծրագրերի թիվ      

 

 

Ցուցանիշ 1.25. Արտասահմանյան բուհերի հետ իրականացվող համատեղ և     

                           կրկնակի դիպլոմի տրամադրմամբ ծրագրեր 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Արտասահմանյան բուհերի հետ իրականացվող համատեղ կրթական ծրագրերի թիվ      

Արտասահմանյան բուհերի հետ կրկնակի դիպլոմի տրամադրմամբ ծրագրերի թիվ      

 

 

Ցուցանիշ 1.26. Հավատարմագրված կրթական ծրագրեր 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Հավատարմագրված կրթական ծրագրերի թիվ      
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ԲՆԱԳԱՎԱՌ 2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՅԹՈՒՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

 Ցուցանիշ Տվյալների աղբյուրներ Պարբերականություն Հաշվետվողականություն 

2.1. Հետազոտական նախագծերում ընդգրկված 

դասախոսների թիվը, հաշվեկշիռը 

Գիտության դեպարտամենտ Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

2.2. Հաստիքային գիտաշխատողների թիվը և 

հարաբերակցությունը հիմնական դասախոսների թվին 

Գիտության դեպարտամենտ 

Գիտական կենտրոններ 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

2.3. Հիմնական դասախոս/ասպիրանտ 

հարաբերակցությունը 
Ասպիրանտուրայի բաժին 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

2.4. Ասպիրանտների և մագիստրանտների 

ներգրավվածությունը հետազոտական նախագծերում, 

հաշվեկշիռը 

Գիտության դեպարտամենտ Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

2.5. Գիտական թեմաներում մագիստրանտների և 

ասպիրանտների ներգրավվածությունը 

Գիտության դեպարտամենտ Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

2.6. Գիտական հրատարակություններ /դասախոսների թիվ 

հարաբերակցությունը 

Գիտության դեպարտամենտ Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

2.7. Պատենտներ և գյուտեր/դասախոսների թիվ 

հարաբերակցությունը 

Արտոնագրման և 

ստանդարտացման սեկտոր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

2.8. Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական 

խորհուրդներում ընդգրկվածությունը 

Մասնագիտական խորհուրդներ Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

2.9. Հրատարակված գիտամեթոդական ձեռնարկների թիվ Գիտության դեպարտամենտ Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

2.10. Համալսարանի պարբերականներ Գիտության դեպարտամենտ Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

2.11. Հետազոտական աշխատանքներում օգտագործվող 

համակարգիչների թիվը և հաշվեկշիռը 

ՏՏ և ԻԾ կենտրոն 

ՏՏ համակարգերի սպասարկման 

բաժին 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

2.12. Գիտության համակարգի համար նախատեսված 

ինտերնետային կապի կետերի թիվը, հաշվեկշիռը 

ՏՏ և ԻԾ կենտրոն 

ՏՏ համակարգերի սպասարկման 

բաժին 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 
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Ցուցանիշ 2.1. Հետազոտական նախագծերում ընդգրկված դասախոսների թիվը, 

հաշվեկշիռը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Գիտահետազոտական նախագծերում ընդգրկված հիմնական կամ ուսումնագի-

տական գործունեություն միայն տվյալ բուհում ծավալող դասախոսների թիվ      

Հետազոտական նախագծերում ընդգրկված դասախոսների թիվը      

Հիմնական դասախոսական կազմը      

Հետազոտական նախագծերում ընդգրկված դասախոսների հաշվեկշիռը      

 

 

 

Ցուցանիշ 2.2. Հաստիքային գիտաշխատողների թիվը և հարաբերակցությունը 

հիմնական դասախոսների թվին 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Հաստիքային գիտաշխատողների թիվը       

Հիմնական դասախոսական կազմը      

Հաստիքային գիտաշխատողների թվի  հարաբերակցությունը հիմնական 

դասախոսների թվին      

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Ցուցանիշ 2.3. Հիմնական դասախոս/ասպիրանտ հարաբերակցությունը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Հիմնական դասախոսների թիվը      

Ասպիրանտների թիվը      

Հիմնական դասախոս/ասպիրանտ հարաբերակցությունը      

 

 

Ցուցանիշ 2.4. Ասպիրանտների և մագիստրանտների ներգրավվածությունը 

հետազոտական նախագծերում, հաշվեկշիռը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Հետազոտական աշխատաներում ներգրավված մագիստրանտների և ասպիրանտների 

թիվը      

Մագիստրանտների և ասպիրանտների ընդհանուր թիվը      

Ասպիրանտների և մագիստրանտների  հետազոտական նախագծերում 

ներգրավվածության հաշվեկշիռը      

 

Ցուցանիշ 2.5. Գիտական թեմաներում մագիստրանտների և ասպիրանտների  

                         ներգրավվածությունը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Պետական ֆինանսավորմամբ գիտական թեմաներում և արտասահմանյան դրամա-

շնորհային ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորվող գիտահետազոտական աշխա-

տանքներում ներգրավված առկա ուսուցման ասպիրանտուրայի և մագիստրատուրայի 

ուսանողների թիվ      

Պետական Ֆինանսավորմամբ գիտական թեմաներում և արտասահմանյան դրամա-

շնորհային ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորվող գիտահետազոտական աշխա-

տանքներում ներգրավված հեռակա ուսուցման ասպիրանտուրայի և մագիստրա-

տուրայի ուսանողների թիվ      
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Ցուցանիշ 2.6. Գիտական հրատարակություններ /դասախոսների թիվ հարաբերակցությունը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Գիտական հրատարակություններ     

 

որից` գիտական հոդվածներ     

 

Միջազգային գործընկերների հետ համատեղ բուհի հիմնական կամ ուսումնագիտական 

գործունեություն միայն տվյալ բուհում ծավալող աշխատակիցների մասնագիտական 

հրատարակությունների թիվ     

 

հաշվեկշիռ     
 

Միջազգային վարկանիշավորման համակարգերում ներառված գիտական ամսագրերում բուհի 

հիմնական կամ ուսումնագիտական գործունեություն միայն տվյալ բուհում ծավալող աշխատա-

կիցների կողմից հրատարակված հոդվածների թիվ     

 

հաշվեկշիռ     
 

ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված հայաստանյան ամսագրերում հիմնական կամ ուսումնագիտական 

գործունեություն միայն տվյալ բուհում ծավալող դասախոսների, գիտաշխատողների հրապա-

րակումների թիվ     

 

հաշվեկշիռ     
 

Հիմնական կամ ուսումնագիտական գործունեություն միայն տվյալ բուհում ծավալող դասախոս-

ների, գիտաշխատողների կողմից  հրատարակված  մենագրությունների  թիվ     

 

Հիմնական կամ ուսումնագիտական գործունեություն միայն տվյալ բուհում ծավալող դասախոս-

ների, գիտաշխատողների կողմից  հրատարակված  թեզիսների թիվ     

 

Հիմնական դասախոսների թիվը     
 

Գիտական հրատարակություններ /դասախոսների թիվ հարաբերակցությունը     
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Ցուցանիշ 2.7. Պատենտներ և գյուտեր/դասախոսների թիվ հարաբերակցությունը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Գյուտերի արտոնագրեր      

Օգտակար մոդելների արտոնագրեր      

Հիմնական դասախոսների թիվը      

Պատենտներ և գյուտեր/դասախոսների թիվ հարաբերակցությունը      

 

 

Ցուցանիշ 2.8. Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհուրդներում  

                          ընդգրկվածությունը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Համալսարանի հիմնական աշխատակիցներից գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական 

խորհուրդներում ընդգրկվածների թիվ 
     

Մ.Խ. 
     

Մ.Խ. 
     

Մ.Խ. 
     

 

 

Ցուցանիշ 2.9. Հրատարակված գիտամեթոդական ձեռնարկների թիվ 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Հիմնական կամ ուսումնագիտական գործունեություն միայն տվյալ բուհում ծավալող դասախոսների, 

գիտաշխատողների կողմից  հրատարակված գիտամեթոդական ձեռնարկների թիվ 
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Ցուցանիշ 2.10. Համալսարանի պարբերականներ 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Համալսարանի պարբերականների թիվը      

Պարբերականների համարների թիվը      

 

 

Ցուցանիշ 2.11. Հետազոտական աշխատանքներում օգտագործվող համակարգիչների թիվը և  

                           հաշվեկշիռը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Հետազոտական աշխատանքներում օգտագործվող համակարգիչների թիվը, այդ թվում      

Գիտական լաբորատորիաներում      

Գիտական գրադարանում      

Ագրոկենսատեխնոլոգիաայի գիտական կենտրոնում      

Խաղողապտղաբուծության գիտական կենտրոնում      

Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոնում   
  

 

Արտոնագրման բաժնում      

Գիտահետազոտական ինստիտուտներում      

Մուլտիմեդիոն կոնֆերանս դահլիճում      

Համակարգիչների ընդհանուր թիվը      

Հետազոտական աշխատանքներում օգտագործվող համակարգիչների հաշվեկշիռը      
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Ցուցանիշ 2.12. Գիտության համակարգի համար նախատեսված ինտերնետային 

կապի կետերի թիվը, հաշվեկշիռը 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Գիտության համակարգի համար նախատեսված ինտերնետային կապի կետերի 

թիվը, այդ թվում 
     

Գիտական լաբորատորիաներում      

Գիտական գրադարանում      

Ագրոկենսատեխնոլոգիաայի գիտական կենտրոնում      

Խողողապտղաբուծության գիտական կենտրոնում      

Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի 

գիտական կենտրոնում 
     

Արտոնագրման բաժնում      

Գիտահետազոտական ինստիտուտներում      

Մուլտիմեդիոն կոնֆերանս դահլիճում      

Ինտերնետին միացված համակարգիչների ընդհանուր թիվը      

Գիտության համակարգի համար նախատեսված ինտերնետային կապի կետերի 

հաշվեկշիռը 
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ԲՆԱԳԱՎԱՌ 3. ԿԱԴՐԵՐ 

№ Ցուցանիշ Տվյալների աղբյուրներ Պարբերականություն Հաշվետվողականություն 

3.1. Դասախոսական կազմի (լրիվ հաստիքային 

համարժեքով) բաշխումն ըստ աշխատանքային 

պայմանագրի ձևերի (հիմնական և համատեղություն, 

ժամավճար) 

Կադրերի և հատուկ բաժին Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.2. Դասախոսական կազմը (բաշխումն ըստ 

տարակարգերի. աստիճանակիր/աոանց աստիճանի) 

Կադրերի և հատուկ բաժին Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.3. Թեկնածուական աստիճան ունեցող և ստացած 

դասախոսների թիվ 

Կադրերի և հատուկ բաժին 

Մասնագիտական խորհուրդներ 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.4. Դոկտորի աստիճան ունեցող և ստացած դասախոսների 

թիվ 

Կադրերի և հատուկ բաժին 

Մասնագիտական խորհուրդներ 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.5. Դասախոսական կազմը (բաշխումն ըստ 

տարակարգերի. աստիճանակիր/աոանց աստիճանի) 

Կադրերի և հատուկ բաժին 

 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.6. Դասախոսական կազմի տարեկան համալրումը (այդ 

թվում՝ ասպիրանտուրայից) 

Կադրերի և հատուկ բաժին 

Ասպիրանտուրայի բաժին 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.7. Հաստիքների օգտագործման գործակիցը (հաստիքների 

թիվ/ընդհանուր դասախոսների թիվ) 

Կադրերի և հատուկ բաժին 

Ուսումնական գործընթացի 

պլանավորման և կազմակերպման 

բաժին 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.8. Հիմնական դասախոսական կազմի տարիքային 

բաշխումը 

Կադրերի և հատուկ բաժին Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.9. Մեկ ուս. տարում վերաորակավորված դասախոսների 

թիվը 

Ուսումնամեթոդական նորմատի-

վային փաստաթղթերի, 

գրականության և շարունակական 

կրթության բաժին 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.10. Իգական սեռի հիմնական դասախոսների հաշվեկշիռը Կադրերի և հատուկ բաժին 

 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.11. Աշխատանքի ընդունված և ազատվածն ՊԴԿ-ի թիվը Կադրերի և հատուկ բաժին 

 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.12. Ուսանող/դասախոս  հարաբերակցությունը Կադրերի և հատուկ բաժին 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 
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№ Ցուցանիշ Տվյալների աղբյուրներ Պարբերականություն Հաշվետվողականություն 

3.13. Ուսանող/ուսումնաօժանդակ կազմ 

հարաբերակցությունը 

Կադրերի և հատուկ բաժին 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.14. Դասախոսի միջին տարեկան ուսումնական 

բեռնվածությունը  ըստ ֆակուլտետների 

Ուսումնական գործընթացի 

պլանավորման և կազմակերպման 

բաժին 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.15. Հրատարակված ուսումնամեթոդական նյութերի և մեկ 

դասախոսին ընկնող մեթոդական հրա-

տարակությունների քանակը 

Ուսումնամեթոդական նորմատի-

վային փաստաթղթերի, 

գրականության և շարունակական 

կրթության բաժին 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.16. Աշխատողների թիվը, ուսանող/աշխատող 

հարաբերակցությունը 

Կադրերի և հատուկ բաժին 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

3.17. Դասախոսական կազմ/ոչ դասախոսական կազմ 

հարաբերակցությունը 

Կադրերի և հատուկ բաժին 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Ցուցանիշ 3.1. Դասախոսական կազմի (լրիվ հաստիքային համարժեքով) բաշխումն ըստ 

աշխատանքային պայմանագրի ձևերի (հիմնական և համատեղություն, ժամավճար) 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ      

Համատեղությամբ աշխատող դասախոսական կազմ      

Ներքին համատեղությամբ աշխատող դասախոսական կազմ      

Հիմնական դասախոսական կազմ      

Ոչ դասախոս գիտաշխատողների ընդհանուր թիվ 
     

 

Ցուցանիշ 3.2. Դասախոսական կազմը (բաշխումն ըստ տարակարգերի.  

                          աստիճանակիր/աոանց աստիճանի) 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմ      

պրոֆեսոր      

դոցենտ      

ավագ դասախոս      

դասախոս      

ասիստենտ      
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Ցուցանիշ 3.3. Թեկնածուական աստիճան ունեցող և ստացած դասախոսներ 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Թեկնածուական աստիճան ունեցող հիմնական կամ ուսումնագիտական գործունեություն 

միայն տվյալ բուհում ծավալող դասախոսների թիվ 
     

Թեկնածուական աստիճան ունեցող ոչ դասախոս գիտաշխատողների թիվ 
     

Թեկնածուական աստիճան ստացած հիմնական կամ ուսումնագիտական գործունեություն 

միայն տվյալ բուհում ծավալող դասախոսների թիվ 
     

 

 

Ցուցանիշ 3.4. Դոկտորի աստիճան ունեցող և ստացած դասախոսներ 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Դոկտորի աստիճան ունեցող հիմնական կամ ուսումնագիտական գործունեություն միայն 

տվյալ բուհում ծավալող դասախոսների թիվ 
     

Դոկտորի աստիճան ունեցող ոչ դասախոս գիտաշխատողների թիվ 
     

Դոկտորական աստիճան ստացած հիմնական կամ ուսումնագիտական գործունեություն 

միայն տվյալ բուհում ծավալող դասախոսների թիվ 
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Ցուցանիշ 3.5. Դասախոսական կազմը (բաշխումն ըստ տարակարգերի. Աստիճանա-

կիր/աոանց աստիճանի) 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Միայն համալսարանում ուսումնագիտական գործունեություն ծավալող դասախոսների 

թիվ      

             այդ թվում պետական համակարգի ղեկավար կազմի աշխատակից 
     

             այդ թվում մասնավոր ոլորտի ղեկավար կազմի աշխատակից 
     

 

 

Ցուցանիշ 3.6. Դասախոսական կազմի տարեկան համալրումը (այդ թվում՝ 

ասպիրանտուրայից) 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Առկա ուսուցման ասպիրանտուրայում սովորող աշխատակիցների թիվ      

Հեռակա ուսուցման ասպիրանտուրայում սովորող աշխատակիցների թիվ      

Ասպիրանտուրան ավարտած և բուհ ըստ մասնագիտության աշխատանքի ընդունված-

ների թիվը      

Համալրումը երիտասարդ դասախոսներով      

 

 

Ցուցանիշ 3.7. Հաստիքների օգտագործման գործակիցը (հաստիքների թիվ/ընդհանուր  

                          դասախոսների թիվ) 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Ընդհանուր դասախոսական կազմ      

Հաստիքները      

Հաստիքների թիվ/ընդհանուր դասախոսների թիվ հարաբերակցությունը      
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Ցուցանիշ 3.8. Հիմնական դասախոսական կազմի տարիքային բաշխումը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

մինչև 35 տարեկան      

35-65 տարեկան      

65-ից բարձր      

Ընդամենը      

Հիմնական դասախոսների միջին տարիքը      

 

Ցուցանիշ 3.9. Մեկ ուս. տարում վերաորակավորված դասախոսների թիվը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Հիմնական դասախոսական կազմ      

Մասնագիտական վերապատրաստումների մասնակցած համալսարանի հիմնական կամ 

ուսումնագիտական գործունեություն միայն բուհում ծավալող դասախոսներ թիվ      

Այլ տեսակի վերապատրաստումների մասնակցած համալսարանի հիմնական կամ 

ուսումնագիտական գործունեություն միայն բուհում ծավալող դասախոսներ թիվ      

Որակավորում անցած դասախոսական կազմ/ Հիմնական դասախոսական կազմ      

 

 

Ցուցանիշ 3.10. Իգական սեռի հիմնական դասախոսների հաշվեկշիռը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Հիմնական դասախոսական կազմ      

Իգական սեռի հիմնական դասախոսական կազմ      

Իգական սեռի հիմնական դասախոսների հաշվեկշիռը      
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Ցուցանիշ 3.11. Աշխատանքի ընդունված և ազատվածների թիվը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Աշխատանքի ընդունված դասախոսների թիվ      

Աշխատանքի ընդունված ոչ դասախոս գիտաշխատողների թիվ      

Աշխատանքից ազատված դասախոսների թիվ      

Աշխատանքի ընդունված/ ազատված դասախոսներ հարաբերակցություն      

 

 

Ցուցանիշ 3.12. Ուսանող/դասախոս  հարաբերակցությունը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

ՈՒսանողների թիվը      

Դասախոսական կազմ      

Ուսանող/դասախոս հարաբերակցությունը (%)      

 

 

Ցուցանիշ 3.13. Ուսանող/ուսումնաօժանդակ կազմ հարաբերակցությունը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

ՈՒսումնաօժանդակ կազմ      

Ուսանողներ      

Ուսանող/ուսումնաօժանդակ կազմ (լրիվ հաստիքային համարժեքով) 

հարաբերակցությունը (%)      
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Ցուցանիշ 3.14. Դասախոսի միջին տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը  ըստ   

                            ֆակուլտետների 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ      

Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ      

ԳՄ և ԱՏ ֆակուլտետ      

ՀՇ և ՀԿ ֆակուլտետ      

Պարենամթերքի տեխնոլոգիական ֆակուլտետ      

Ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության ֆակուլտետ      

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ      
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Ցուցանիշ 3.15. Հրատարակված ուսումնամեթոդական նյութերի և մեկ դասախոսին ընկնող 

մեթոդական հրատարակությունների քանակը 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Հիմնական կամ ուսումնագիտական գործունեություն միայն համալսարանում ծավալող դա-

սախոսների, գիտաշխատողների կողմից  հրատարակված դասագրքեր, ուսումնամեթոդա-

կան ձեռնարկներ, այդ թվում     

 

Ուսումնամեթոդական ցուցումներ      

ՈՒսումնական ձեռնարկներ և դասագրքեր      

Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմ      

Հրատարակված ուսումնամեթոդական նյութերի և մեկ դասախոսին ընկնող մեթոդական 

հրատարակությունների քանակը     

 

 

 

Ցուցանիշ 3.16. Աշխատողների թիվը, ուսանող/աշխատող հարաբերակցությունը 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Աշխատողների թիվը      

ՈՒսանողական համակազմ      

Ուսանող/աշխատող հարաբերակցությունը      

 

Ցուցանիշ 3.18.Դասախոսական կազմ/ոչ դասախոսական կազմ հարաբերակցությունը 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Դասախոսական կազմ      

Ոչ դասախոսական կազմ      

Դասախոսական կազմ/ոչ դասախոսական կազմ հարաբերակցությունը      
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ԲՆԱԳԱՎԱՌ 4. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ 

№ Ցուցանիշ Չափման 

միավոր 

Տվյալների աղբյուրներ Պարբերականություն Հաշվետվողականություն 

4.1. Մեկ ուսանողին ընկնող ընդհանուր տարածքը մ2 Ընդհանուր հարցերի գծով 

պրոռեկտոր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան  

4.2. Մեկ ուսանողին ընկնող ուսումնական 

(լսարանային) տարածքը 

մ2 Ընդհանուր հարցերի գծով 

պրոռեկտոր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.3. Մեկ ուսանողին ընկնող գրքերի թիվը 

գրադարանում 

թիվ Գրադարան 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.4. Գրադարանի տարեկան աբոնենտների 

հարաբերությունր բուհի ուսանողների և 

դասախոսների թվին 

% Գրադարան 

Վիճակագիր 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.5. Էլեկտրոնային ուսումնական նյութեր թիվ ՏՏ և ԻԾ կենտրոն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.6. Բաժանորդագրված տպագիր և էլեկտրոնային 

մասնագիտական ամսագրեր 

թիվ ՏՏ և ԻԾ կենտրոն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.7. Համալսարանում հասանելի փակ 

գրադարաններ 

թիվ ՏՏ և ԻԾ կենտրոն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.8. էլեկտրոնային ուսուցման լսարաններ թիվ ՏՏ և ԻԾ կենտրոն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.9. էլեկտրոնային ուսուցմամբ դասընթացների 

թիվը, հաշվեկշիռը 

թիվ, % ՏՏ և ԻԾ կենտրոն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.10. Համակարգիչների թիվը, տարեկան աճը թիվ, % ՏՏ և ԻԾ կենտրոն 

ՏՏ համակարգերի սպասարկման 

բաժին 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.11. Ուսումնառության և դասավանդման 

նպատակով օգտագործվող համակարգիչների 

թիվը, հաշվեկշիռը 

թիվ, % ՏՏ համակարգերի սպասարկման 

բաժին 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.12. Համակարգիչների տեսակարար թիվը % ՏՏ համակարգերի սպասարկման 

բաժին 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.13. Ինտերնետին միացված  համակարգիչների 

թիվը, հաշվեկշիռը 

թիվ, % ՏՏ համակարգերի սպասարկման 

բաժին 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 
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№ Ցուցանիշ Չափման 

միավոր 

Տվյալների աղբյուրներ Պարբերականություն Հաշվետվողականություն 

4.14 Համալսարանի էլեկտրոնային փոստի 

հասցեների թիվը և տարեկան աճը 

թիվ, % ՏՏ և ԻԾ կենտրոն 

 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.15. Համալսարանի պաշտոնական կայքերի 

տարեկան այցելությունների թիվ 

թիվ ՏՏ և ԻԾ կենտրոն 

 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.16. Ինտերնետի մատչելիության ցուցանիշները 

(ուսանողներին մատչելի ինտերնետային  

կապի օգտագործման հանգույցների 

թիվ/ուսանողների թիվ հարաբերակցությունը) 

թիվ, % ՏՏ և ԻԾ կենտրոն 

 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.17. Ինտերնետի մատչելիության ցուցանիշները 

(դասախոսներին մատչելի ինտերնետային 

կապի օգտագործման հանգույցների 

թիվ/դասախոսների թիվ հարաբերակցությունը) 

թիվ, % ՏՏ և ԻԾ կենտրոն 

 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

4.18. Համալսարանի պաշտոնական կայքի միջոցով 

թափանցիկության և հաշվետվողականության 

ապահովում 

 ՏՏ և ԻԾ կենտրոն 

 

Տարին մեկ անգամ Տարեկան 
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Ցուցանիշ 4.1. Մեկ ուսանողին ընկնող ընդհանուր տարածքը 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Համալսարանի ընդհանուր տարածք (մ2)      

ՈՒսանողների թիվը      

Մեկ ուսանողին ընկնող ընդհանուր տարածքը (մ2)      

 

Ցուցանիշ 4.2. Մեկ ուսանողին ընկնող ուսումնական (լսարանային) տարածքը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Լսարանային տարածք (մ2)      

ՈՒսանողների թիվը      

Մեկ ուսանողին ընկնող ուսումնական (լսարանային) տարածքը  (մ2)      

 

Ցուցանիշ 4.3. Մեկ ուսանողին ընկնող գրքերի թիվը գրադարանում  
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Գրքերի քանակը /միավոր գրականություն/      

ՈՒսանողների հիմնական համակազմ      

Մեկ ուսանողին ընկնող գրքերի թիվը գրադարանում       

Նոր գրքեր (միավոր գրականություն)      

Նոր ամսագրեր      

Նոր գրքերի և ամսագրերի տարեկան թիվը      

 

 

 

Ցուցանիշ 4.4. Գրադարանի տարեկան աբոնենտների հարաբերությունր բուհի  

                         ուսանողների և դասախոսների թվին 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
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Գրադարանի տարեկան աբոնենտներ      

Ուսանողների  և դասախոսների թիվը      

Գրադարանի տարեկան աբոնենտների հարաբերությունր բուհի ուսանողների և 

դասախոսների թվին      

 

 

Ցուցանիշ 4.5. Էլեկտրոնային ուսումնական նյութեր 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Առկա էլեկտրոնային ուսումնական նյութերի թիվ 
     

դասագրքեր 
     

ձեռնարկներ 
     

այլ (մեթոդական ցուցումներ)  
     

 

Ցուցանիշ 4.6. Բաժանորդագրված տպագիր և էլեկտրոնային մասնագիտական ամսագրեր 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Բաժանորդագրված տպագիր և էլեկտրոնային մասնագիտական ամսագրերի թիվ 
     

 

Ցուցանիշ 4.7. Համալսարանում հասանելի փակ գրադարաններ 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Փակ գրադարանների թիվը, որոնք համացանցով հասանելի են համալսարանում  
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Ցուցանիշ 4.8. էլեկտրոնային ուսուցման լսարաններ 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

էլեկտրոնային (On-Line) ուսուցման լսարանների 

թիվը 

     

 

Ցուցանիշ 4.9. էլեկտրոնային ուսուցմամբ 

դասընթացների թիվը,   

                         հաշվեկշիռը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Էլեկտրոնային առցանց      

Էլեկտրոնային նյութերով      

 

 

 

 

Ցուցանիշ 4.10. Համակարգիչների թիվը, տարեկան աճը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Համակարգիչների թիվը      

Համակարգիչների տարեկան աճը      

 

 

Ցուցանիշ 4.11. Ուսումնառության և դասավանդման նպատակով օգտագործվող 

համակարգիչների թիվը, հաշվեկշիռը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Ընդհանուր համակարգիչների թիվը      
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Ուսումնառության և դասավանդման նպատակով օգտագործվող համակարգիչների թիվը     
 

Ուսումնառության և դասավանդման նպատակով օգտագործվող համակարգիչների 

հաշվեկշիռը (%)      

 

Ցուցանիշ 4.12. Համակարգիչների տեսակարար թիվը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Դասախոսների թիվը      

Ուսանողների թիվը 
  

   

Համակարգիչների քանակը      

Համակարգիչների թիվ/ 100 ուսանող 
     

Համակարգիչների թիվ/ պրոֆեսորադասախոսական կազմ      

 

 

 

Ցուցանիշ 4.13. Ինտերնետին միացված  համակարգիչների թիվը, հաշվեկշիռը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Ինտերնետին միացված համակարգիչների թիվը      

Ընդհանուր համակարգիչների թիվը      

Ինտերնետին միացված  համակարգիչների հաշվեկշիռը      
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Ցուցանիշ 4.14. Համալսարանի էլեկտրոնային փոստի հասցեների թիվը և տարեկան աճը 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Համալսարանի էլ.փոստի հասցեների թիվը 
  

   

Համալսարանի էլ.փոստի հասցեների տարեկան աճը      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ցուցանիշ 4.15. Համալսարանի պաշտոնական կայքերի տարեկան այցելությունների թիվ 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

 

www.anau.am  
     

http://library.anau.am/          

http://career.anau.am/       

http://persons.anau.am/       

 

 

Ցուցանիշ 4.16. Ինտերնետի մատչելիության ցուցանիշները (ուսանողներին մատչելի 

ինտերնետային  կապի օգտագործման հանգույցների թիվ/ուսանողների թիվ 

հարաբերակցությունը) 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Ուսանողներին մատչելի ինտերնետային  կապի օգտագործման հանգույցների թիվ      

Ուսանողների թիվը      

http://www.anau.am/
http://library.anau.am/
http://career.anau.am/
http://persons.anau.am/
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Ինտերնետի մատչելիության ցուցանիշները (ուսանողներին մատչելի ինտերնետային  կապի 

օգտագործման հանգույցների թիվ/ուսանողների թիվ հարաբերակցությունը) 
     

 

 

Ցուցանիշ 4.17. Ինտերնետի մատչելիության ցուցանիշները (դասախոսներին մատչելի 

ինտերնետային կապի օգտագործման հանգույցների թիվ/դասախոսների թիվ 

հարաբերակցությունը) 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Դասախոսներին մատչելի ինտերնետային կապի օգտագործման հանգույցների թիվ 
     

Հիմնական դասախոսների թիվը      

Դասախոսներին մատչելի ինտերնետային կապի օգտագործման հանգույցների 

թիվ/դասախոսների թիվ հարաբերակցությունը 
     

 

 

Ցուցանիշ 4.18. Համալսարանի պաշտոնական կայքի միջոցով թափանցիկության և 

հաշվետվողականության ապահովում 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Համալսարանի պաշտոնական կայքում հոգաբարձուների խորհուրդի որոշումների 

ու արձանագրությունների առկայությունը 
     

Համալսարանի պաշտոնական կայքում գիտական խորհուրդի որոշումների ու 

արձանագրությունների առկայությունը 
     

 

Համալսարանի պաշտոնական կայքում կանոնադրությունների ու կանոնակարգերի 

առկայությունը 

     

Համալսարանի պաշտոնական կայքում  բյուջեի առկայությունը 
     

Համալսարանի պաշտոնական կայքում  հաշվետվությունների առկայությունը 
     

Համալսարանի պաշտոնական կայքում գնումների առկայություն 
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ԲՆԱԳԱՎԱՌ 5. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ 

№ Ցուցանիշ Չափման 

միավոր 

Տվյալների աղբյուրներ Պարբերականություն Հաշվետվողականություն 

5.1. Համալսարանի հետ համագործակցող այլ 

օտարերկրյա կազմակերպությունների և 

համալսարանների թիվ 

թիվ Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտ 

Տարին մեկ անգամ Տարեեկան 

5.2. Միջազգային նախագծերում ներգրավված 

հիմնական ՊԴԿ 

% Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտ 

Տարին մեկ անգամ Տարեեկան 

5.3. Արտասահմանյան գործողումներ և 

գործուղման մասնակիցներ 

% Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտ 

Տարին մեկ անգամ Տարեեկան 

5.4. Այցելություններ, գործուղումներ 

արտասահմանից համալսարան 

թիվ Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտ 

Տարին մեկ անգամ Տարեեկան 

5.5. Արտասահմանում սովորողների թիվ թիվ, % Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտ 

Տարին մեկ անգամ Տարեեկան 

5.6. Համալսարանի կողմից կազմակերպված 

միջազգային գիտաժողովների և 

համաժողովների թիվ 

թիվ Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտ 

Տարին մեկ անգամ Տարեեկան 

5.7. Միջազգային կազմակերպությունների և 

կոնսորցիումների թիվը, որոնց բուհն 

անդամակցում է 

թիվ Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտ 

Տարին մեկ անգամ Տարեեկան 

5.8. Մասնավոր ոլորտի կազմակերպությունների 

թիվ, որոնց հետ համալսարանն ունի կնքված 

պայմանագրեր ուսումնական և 

արտադրական պրակտիկայի 

կազմակերպման նպատակով 

թիվ Արտաքին կապերի 

դեպարտամենտ 

Տարին մեկ անգամ Տարեեկան 

5.9. Համալսարանում  ուսումնական պլանով թիվ Արտաքին կապերի Տարին մեկ անգամ Տարեեկան 
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հաստատված առնվազն մեկ դասընթաց 

(ամբողջական տևողությամբ) իրականացնող 

օտարերկրյա դասախոսների թիվ 

դեպարտամենտ 

 

 

Ցուցանիշ 5.1. Համալսարանի հետ համագործակցող 

այլ օտարերկրյա կազմակերպությունների և 

համալսարանների թիվ 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Համալսարանի հետ համագործակցող այլ 

օտարերկրյա կազմակերպությունների թիվ      

Համալսարանի հետ համագործակցող այլ 

օտարերկրյա համալսարանների թիվ      

Օտարերկրյա համալսարանների և ուսումնա-

կան/գիտահետազոտական հաստատությունների 

հետ գործող պայմանագրերի թիվ 
     

 

Ցուցանիշ 5.2. Միջազգային նախագծերում 

ներգրավված հիմնական ՊԴԿ 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Միջազգային նախագծերում ներգրավված հիմնական 

դասախոսների թիվ 
     

Գիտաուսումնական փոխանակության ծրագրերով 

գործուղման մեկնած հիմնական դասախոսների թիվ 
     

Հիմնական դասախոսական կազմ      

 Միջազգային նախագծերում ներգրավված 

դասախոսների հաշվեկշիռը (%) 
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Ցուցանիշ 5.3. Արտասահմանյան գործողումներ և 

գործուղման մասնակիցներ 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Արտասահմանյան գործողումների թիվը      

Գործուղվող մասնակիցների թիվը      

որից      ՊԴԿ աշխատակիցներ      

               վարչական կազմի աշխատակիցներ      

 

Ցուցանիշ 5.4. 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Այցելություններ, գործուղումներ արտասահմանից 

համալսարան 
     

 

Ցուցանիշ 5.5. Արտասահմանում սովորողների թիվ 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Արտասահմանում սովորողների թիվը      

Միջբուհական համագործակցության շրջանակներում 

արտասահմանյան բուհերում և գիտահետազոտական 

հաստատություններում ժամանակավոր սովորող և 

բուհի կողմից ճանաչելի առնվազն մեկ դասընթացի 

կրեդիտ կուտակած ուսանողների թիվ 

     

Գիտաուսումնական փոխանակություն ծրագրերով 

գործուղման մեկնած ԲԱ, ՄԱ, ասպիրանտուրայի 

ուսանողների ընդհանուր թիվ 
     

ՈՒսանողների հիմնական համակազմ      

Արտասահմանում սովորողների հաշվեկշիռը      
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Ցուցանիշ 5.6. 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Համալսարանի կողմից կազմակերպված միջազգային 

գիտաժողովների և համաժողովների թիվ 
     

 

 

Ցուցանիշ 5.7. 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Միջազգային կազմակերպությունների և 

կոնսորցիումների թիվը, որոնց բուհն անդամակցում է       

 

 

Ցուցանիշ 5.8. 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Մասնավոր ոլորտի կազմակերպությունների թիվ, 

որոնց հետ համալսարանն ունի կնքված 

պայմանագրեր ուսումնական և արտադրական 

պրակտիկայի կազմակերպման նպատակով 

 

     

 

 

Ցուցանիշ 5.9 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Համալսարանում  ուսումնական պլանով 

հաստատված առնվազն մեկ դասընթաց 

(ամբողջական տևողությամբ) իրականացնող 

օտարերկրյա դասախոսների թիվ 
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ԲՆԱԳԱՎԱՌ 6. ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

№ Ցուցանիշ Չափման 

միավոր 

Տվյալների աղբյուրներ Պարբերականություն Հաշվետվողականություն 

6.1. Տարեկան բյուջեն (տարեկան ընդհանուր 

եկամուտը՝ ֆինանսական և նյութական, 

հազար դրամ) 

հազար 

դրամ 

Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

6.2. Ծախսերի և եկամուտների հաշվեկշիռը հազար 

դրամ 

Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

6.3. Տարեվերջում տեղափոխվող մնացորդը 

(հազար դրամ) 

հազար 

դրամ 

Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

6.4. Արտաբյուջետային մուտքեր, հաշվեկշիռը 

մուտքերում 

հազար 

դրամ 

Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

6.5. ՈՒսման միջին վարձաչափը հազար 

դրամ 

Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

6.6. Դասախոսական կազմի աշխատավարձի 

միջին չափը, հարաբերությունը 

հայաստանյան պաշտոնական միջինին 

հազար 

դրամ 

Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

6.7. Աշխատավարձ և սոցիալական հատկացում-

ներ/ծախսեր հարաբերակցությունը 

% Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

6.8. Արտաբյուջետային մուտքեր/բյուջետային 

մուտքեր հարաբերակցությունը 

% Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

6.9. Արտաքին աղբյուրներից ստացված 

ֆինանսավորման չափ, հաշվեկշիռը 

ընդհանուր բյուջեյի նկատմամբ 

հազար 

դրամ, 

% 

Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

6.10. Արտասահմանյան դրամաշնորհային 

ծրագրերի ֆինանսավորման չափ 

հազար 

դրամ 

Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

6.11. Գիտահետազոտական աշխատանքներին 

տրվող ծախսերի չափ 

հազար 

դրամ 

Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

№ Ցուցանիշ Չափման 

միավոր 

Տվյալների աղբյուրներ Պարբերականություն Հաշվետվողականություն 
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6.12. Գրականության ձեռք բերման տարեկան 

ծախսի չափ 

հազար 

դրամ 

Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

6.13. Սարքավորումների ձեռքբերման համար 

հատկացված գումարի չափ 

հազար 

դրամ 

Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

6.14. Մասնագիտական գրականության հայերեն 

թարգմանությունների համար հատկացված 

գումարի չափ 

հազար 

դրամ 

Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

6.15. Ուսանողական կազմակերպությունների, 

մշակութային, սպորտային և այլ նմանատիպ 

կազմակերպություններին հատկացված 

գումարի չափ 

հազար 

դրամ 

Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 

6.16. Հանրային կապի (PR, գովազդ, 

տպագրություն, տեղեկատվական նյութեր և 

այլն) նպատակով ծախսված գումարի չափը 

հազար 

դրամ 

Հաշվապահություն Տարին մեկ անգամ Տարեկան 
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Ցուցանիշ 6.1. Տարեկան բյուջեն (տարեկան ընդհանուր եկամուտը՝ 

ֆինանսական և նյութական, հազար դրամ) 2018 2019 2020 2021 2022 

Պետ. բյուջե (հազար դրամ)       

Արտաբյուջե  (հազար դրամ)       

Ընդհանուր բյուջեի չափ  

Ընդամենը տարեկան եկամուտներ/մուտքեր  (հազար դրամ)       

 

Ցուցանիշ 6.2. Ծախսերի և եկամուտների հաշվեկշիռը  
2018 2019 2020 2021 2022 

Եկամուտների ծավալ (հազար դրամ)      

Ծախսերի ծավալ (հազար դրամ)      

Ծախսերի և եկամուտների հաշվեկշիռը       

 

Ցուցանիշ 6.3. Տարեվերջում տեղափոխվող մնացորդը (հազար դրամ) առ 01.01.2019  առ 01.01.2020  առ 01.01.2021 առ 01.01.2022 առ 01.01.2023  
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Ցուցանիշ 6.4. Արտաբյուջետային մուտքեր, հաշվեկշիռը մուտքերում 
2018 2019 2020 2021 2022 

Տարեկան մուտքեր (հազար դրամ)      

Արտաբյուտային մուտքեր (հազար դրամ)      

Արտաբյուջետային մուտքերի հաշվեկշիռը մուտքերում      

 

 

Ցուցանիշ 6.5. Ուսման միջին վարձաչափը  
2018 2019 2020 2021 2022 

Առկա ուսման միջին վարձաչափ        

Հեռակա ուսման միջին վարձաչափ       

 

 

Ցուցանիշ 6.6. Միջին աշխատավարձը բուհում, հարաբերությունը հայաստանյան 

պաշտոնական միջինին 
2018 2019 2020 2021 2022 

պրոֆեսոր      

դոցենտ      

դասախոս և ասիստենտ      

Դասախոսական միջին աշխատավարձը      

ՀՀ միջին աշխատավարձը      

Դասախոսական միջին աշխատա-վարձ/ՀՀ միջին աշխատավարձ      
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Ցուցանիշ 6.7. Աշխատավարձ և սոցիալական հատկացումներ/ծախսեր հարաբերակ-

ցությունը 
2018 2019 2020 2021 2022 

Աշխատավարձ և պարտ. սոց հատկացումներ (հազ. դրամ)      

Տարեկան ընդհանուր ծախսեր (հազ. դրամ)      

Աշխատավարձ և սոցիալական հատկա ցումներ/ծախսեր հարաբերակցությունը      

 

 

 

Ցուցանիշ 6.8. Արտաբյուջետային մուտքեր/բյուջետային մուտքեր 

հարաբերակցությունը  2018 2019 2020 2021 2022 

Բյուջետային մուտքեր      

Արտաբուջետային մուտքեր      

Ընդհանուր մուտքեր      

Արտաբյուջետային մուտքեր/բյուջետային մուտքեր հարաբերակցությունը      

Արտաբուջետային մուտքեր/ընդհանուր մուտքեր      

Բյուջետային մուտքեր/ընդհանուր մուտքեր      
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Ցուցանիշ 6.9. Արտաքին աղբյուրներից ստացված ֆինանսավորման չափ, հաշվեկշիռը 

ընդհանուր բյուջեյի նկատմամբ 2018 2019 2020 2021 2022 

Արտաքին աղբյուրներից ստացված ֆինանսավորման չափը 
     

Ընդհանուր բյուջեյի չափը  
     

Արտաքին աղբյուրներից ստացված ֆինանսավորման հաշվեկշիռը ընդհանուր բյուջեյի 

նկատմամբ      

 

 

 

Ցուցանիշ 6.10. Արտասահմանյան դրամաշնորհային ծրագրերի ֆինանսավորման չափ 
2018 2019 2020 2021 2022 

      

 

Ցուցանիշ  6.11. Գիտահետազոտական աշխատանքներին տրվող ծախսերի չափ 
2018 2019 2020 2021 2022 

 
     

 

Ցուցանիշ  6.12. Գրականության ձեռք բերման տարեկան ծախսի չափ 
2018 2019 2020 2021 2022 
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2018 2019 2020 2021 2022 

6.13. Սարքավորումների ձեռքբերման համար հատկացված գումարի չափ      

6.14. Մասնագիտական գրականության հայերեն թարգմանությունների համար 

հատկացված գումարի չափ 

     

6.15. Ուսանողական կազմակերպությունների, մշակութային, սպորտային և այլ 

նմանատիպ կազմակերպություններին հատկացված գումարի չափ 

     

6.17. Հանրային կապի (PR, գովազդ, տպագրություն, տեղեկատվական նյութեր և 

այլն) նպատակով ծախսված գումարի չափը 

     

 Ընդհանուր բյուջեի չափը      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


