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Համալսարանի կողմից տրամադրված հրապարակումների գնահատման  

մեխանիզմների արդյունավետության վերլուծություն 

 

Համալսարանի կողմից տրամադրվող տեղեկատվություն 

ՀԱԱՀ-ն տամադրում է իր շահակից կողմերին հավաստի և օբյեկտիվ տեղեկատվություն 

համալսարանում իրականացվող գործընթացների, կրթական ծրագրերի, նորմատիվային 

հենքի և այլի մասին: 

Որակական և քանակական տեղեկատվության տրամադրումը իրականացվում է կախված 

շահակից կողմից: 

Համալսարանի գործունեության վերաբերյալ որակական և քանակական տեղեկատվու-

թյունը ներքին և արտաքին շահակիցներին ներկայացվում է՝ 

 Համալսարանի կառավարման տարբեր մակարդակների վրա (համալսարանի 

գիտական խորհուրդ, ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ, և այլն), 

 Համալսարանի կայք էջի միջոցով (www.anau.am), 

 Սոցիալական այլ կայքերի միջոցով (https://www.facebook.com/ANAU1930/, 

https://www.youtube.com/user/ASAUTV?feature=watch և այլն),  

 Տպագիր մամուլի տեսքով (տարբեր կառույցների և գործընթացների վերաբերյալ 

բուկլետներ, համալսարանի ՀԱՍԿ պաշտոնաթերթ), 

 ԶԼՄ-երի միջոցով: 

Համալսարանի կայք էջում զետեղված տեղեկատվություն տարբեր շահակից կողմերի 

համար՝ 

 Դիմորդներ (http://anau.am/hy/2011-10-24-07-02-23), 

 Ուսանողներ (http://anau.am/hy/component/content/article/483), 

 Պրոֆեսորդասախոսական կազմ (http://anau.am/hy/2011-11-07-07-27-03), 

 Շրջանավարտներ (http://anau.am/hy/2011-11-07-07-19-59), 

 Գործատուներ (http://anau.am/hy/2011-11-07-07-48-51): 

Ներքին շահակից կողմերին, մասնավորապես պրոֆեսորադասախոսական կազմին որա-

կական և քանակական տեղեկատվությունը տրամադրվում է՝ 

 Ֆակուլտետային գիտական խորհրդի նիստերին, 

 Ամբիոնական նիստերին,  

 Համալսարանի գիտական խորհրդի նիստերին: 

Տրամադրվող տեղեկատվությունը ներկայացվում է համալսարանի կայք էջում  «Փաստա-

թղթեր» բաժնում՝ ներկայացված հաշվետվությունների և գիտական խորհդի նիստերի 

http://www.anau.am/
https://www.facebook.com/ANAU1930/
https://www.youtube.com/user/ASAUTV?feature=watch
http://anau.am/hy/2011-10-24-07-02-23
http://anau.am/hy/component/content/article/483
http://anau.am/hy/2011-11-07-07-27-03
http://anau.am/hy/2011-11-07-07-19-59
http://anau.am/hy/2011-11-07-07-48-51
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արձանագրությունների տեսքով (http://anau.am/hy/2013-12-11-12-51-33/2013-12-12-06-23-59, 

http://anau.am/hy/2013-12-11-12-51-33/2013-12-12-06-25-40): 

Տեղեկատվության ապահովման և հրապարակայնության ապահովման գնահատում 

Հրապարակումների արդյունավետության գնահատումը իրականացվում է՝ 

 շահակից կողմերի շրջանում իրականացվող հարցումների միջոցով, 

 Համալսարանի կայքում առկա հետադարձ կապի գործիքների աշխատանքի ար-

դյունքում, 

 Համալսարանի կայք էջում ներկառուցված Google Analitics գործիքի միջոցով, 

 Համալսարանների կայքերի ռանկավորման համար նախատեսված 

http://www.webometrics.info/ կայքի միջոցով: 

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի շրջանում տեղեկատվության ապահովման գործըն-

թացի արդյունավետության գնահատման նպատակով իրականացվում է հարցում՝ 

համապատասխան հարցման թերթիկների միջոցով: 

2016 –ին իրականացված հարցումների արդյունքները ցույց են տվել, որ դրանց մեծ մասը 

բավարարված են տվյալ գործընթացից: 

 

 ՈՒսանողներին որակական և քանակական տեղեկատվությունը հիմնականում տրա-

մադրվում է համալսարանի կայք էջի միջոցով: 

Տեղեկատվությունը ներառում է՝ 

 Ինֆորմացիա քննությունների և վերահանձնումների գրաֆիկների վերաբերյալ, 

http://anau.am/hy/2013-12-11-12-51-33/2013-12-12-06-23-59
http://anau.am/hy/2013-12-11-12-51-33/2013-12-12-06-25-40
http://www.webometrics.info/
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 Տարաբնույթ մրցույցների վերաբերյալ 

 Կրթաթաշակների տրամադրման կանոնների վերաբերյալ 

 Էլեկտրոնային գրադարանի և նրանից օգտվելու վերաբերյալ 

 Ուսանողին վերաբերող նորմատիվային փաստաթղթերի վերաբերյալ: 

2016 թ.-ին ուսանողների շրջանում իրականացված հարցումների արդյունքները 

համալսարարի կայքի ինֆորմատիվ հագեցվածության վերաբերյալ բերված են նկարում: 

 

 

 Համալսարանի կայքի յուրաքանչյուր բաժին ունի հետադարձ կապի ապահովման 

հնարավորություն, որի միջոցով այս կամ այն շայակից կողմը կարող է դիմել այս կամ 

այն հարցով կամ կատարել իր դիտարկումը տեղեկատվության ապահովման 

վերաբերյալ: Կայքի հետադարձ կապի գործիքից մասնավորապես օգտվում են 

համալսարանի դիմորդները: 

 Համալսարանի կայք էջի այցելությունների դինամիկան ստուգվում է ներկառուցված 

Google Analitics գործիքի միջոցով, որի արդյունքները հրապարապվում են համալսա-

րանի գործունեության տարեկան հարվետվությունների մեջ, իսկ տարեկան դինամի-

կային հետևում է ՏՏ և ԻԾ կենտրոնի Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կառավարման 

բաժինը: 

Ցուցանիշ  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Համալսարանի 

կայքի հաճախե-

լիության ցուցա-

նիշները 

212945 216000 227744 229700 

 

 Համալսարանի կողմից տեղեկատվության տրամադրման գործընթացը (որակական և 

քանակական տեղեկատվության տրամադրում)  գնահատվում է նաև 
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http://www.webometrics.info/ կայքի միջոցով, որը նույնպես հանդիսանում է 

գնահատման գործիք: 

Ռակնավորման արդյունքներով ՀԱԱՀ-ն գրավել է 2-րդ դիրքը: 

  

 

 

 

 

 

http://www.webometrics.info/

