
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 

Գիտության զարգացման հիմնադրամը (ՀՀ ԳԱԱ ԳԶՀ), նպատակ ունենալով խթանել 

Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտական կազմակերպությունների միջև 

համագործակցությունը և հաշվի առնելով, որ ամենահետաքրքիր բեկումնային 

գիտական արդյունքները ակնկալվում են տարբեր գիտական ոլորտների համատեղ 

հետազոտություններում, հայտարարում է «Լավագույն միջդիսցիպլինար գիտական 

աշխատանք-2016»  մրցույթ` գիտության հետևյալ ուղղություններով. 

 □ ֆիզիկա 

□ մաթեմատիկա և մեխանիկա 

□ ինֆորմատիկա  

□ տեխնիկական գիտություններ  

□ քիմիա 

□ կենսաբանություն 

□ պատմություն 

□ սոցիոլոգիա և իրավագիտություն 

□ երկրաբանություն 

□ արվեստ, լեզու և գրականություն 

□ տնտեսագիտություն 

□ հայագիտություն և ազգագրություն 

 

Ընդհանուր դրույթներ 

Միջդիսցիպլինար հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս գիտության 

տարբեր բնագավառների հետազոտողներին տվյալ խնդրի լուծման համար կիրառել 

տարբեր մոտեցումներ ու մեթոդներ և օգտագործել համագործակցող 

կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազաները: Այն հնարավորություն է 

տալիս նաև ԳԱԱ կազմակերպություններին ընդլայնել համագործակցության 

շրջանակները և համատեղ գիտական աշխատություններ հրատարակել գիտության 

տարբեր ոլորտների գիտական ամսագրերում: 

 

 



Մրցույթին ներկայացվող պահանջները 

Մրցույթին կարող են ներկայացվել միայն 2011–2015 թվականների ընթացքում 

ԳԱԱ գիտական կազմակերպությունների, ինչպես նաև ԳԱԱ գիտական 

կազմակերպությունների և այլ գերատեսչական պատկանելիություն ունեցող 

կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացված միջդիսցիպլինար գիտական 

աշխատանքներ: Մրցույթին ներկայացվող միջդիսցիպլինար գիտական 

աշխատանքների կատարող կողմերից առնվազն մեկը պետք է լինի ՀՀ ԳԱԱ 

համակարգի գիտական կազմակերպություն: 

Ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթը պետք է ներառի այն 

կազմակերպությունների գիտական խորհուրդների որոշումները, որտեղ կատարվել է 

աշխատանքը:  Ներկայացնող կազմակերպությունը յուրաքանչյուր անվանակարգում 

կարող է առաջադրել ոչ ավել, քան երեք աշխատանք: 

        Հաղթող է ճանաչվելու այն աշխատանքը, որը վերաբերում է գիտության 

տվյալ բնագավառների ժամանակակից թեմաներին և որում ներգրավված են եղել 

գիտության տարբեր բնագավառների հետազոտողներ, օգտագործվել են մշակված նոր 

մեթոդներ ու մոտեցումներ, լայնորեն կիրառվել են մասնակից 

կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազաները, ստացված արդյունքները 

տպագրվել են բարձր ազդեցության գործակից (Impact Factor) ունեցող միջազգային 

ամսագրերում և ներդրվել են։ 

Մրցանակակիրները կպարգևատրվեն դրամական պարգևներով և կարժանանան 

ՀՀ ԳԱԱ դիպլոմների: 

 

Մրցույթի ֆինանսավորումը 

Մրցանակային ընդհանուր ֆոնդը կազմում է 2 մլն դրամ /1-ին մրցանակ` 1մլն 

դրամ, 2-րդ մրցանակ` 600 հազ.դրամ, 3-րդ մրցանակ` 400 հազ.դրամ/: 

 

Փաստաթղթերի ներկայացման ձևը և ժամկետները 

«Լավագույն միջդիսցիպլինար գիտական աշխատանք-2016» 

մրցանակաբաշխության համար ՀՀ ԳԱԱ ԳԶՀ կողմից հայտարարած մրցույթին 

ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը. 

1. հայցող կազմակերպության դիմում-հայտը, 



2. գիտական խորհուրդների որոշումները, 

3. ղեկավար(ներ)ի բանկային անձնական հաշվի համարը, 

4. ղեկավար(ներ)ի կենսագրական տվյալները (resume/CV), 

5. վերջին հինգ տարում հրատարակված աշխատանքների ցանկը, 

6. երաշխավորագրեր՝ տրված 3 մասնագետների կողմից (նախընտրելի է, որ 

նրանցից մեկը լինի արտասահմանից): Երաշխավորագրերը ներկայացնել 

մասնագետի ստորագրությամբ, 

7. մրցանակի ներկայացվող աշխատանքը /մենագրություններ, հոդվածաշար, 

արտոնագրեր/: 

Փաստաթղթերը ներկայացնել մեկ օրինակով և էլեկտրոնային կրիչով: 5-6 

կետերում նշված փաստաթղթերը պետք է վավերացված լինեն իրավասու 

մարմինների կողմից: 

Ներկայացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևերը կարելի է ստանալ ՀՀ 

ԳԱԱ «Գիտության զարգացման հիմնադրամ»-ից կամ Հիմնադրամի կայքից` 

http://sdfund.sci.am.  

Փաստաղթերի ներկայացման ժամկետը` 2016թ. մարտի 1-ից մինչև ապրիլի 15-ը:  

Մրցույթի արդյունքները կհայտարարվեն 2016թ. մայիս ամսին: 

 

Հարցերի դեպքում դիմել ՀՀ ԳԱԱ «Գիտության զարգացման հիմնադրամ»: 

Հասցե` ՀՀ, Երևան, 0019, Մարշալ Բաղրամյան պող. 24: 

Հեռ.  +(37410) 527530, +(37410) 524461, +(37410) 583691: 

 

 

 

Մրցութային հանձնաժողով 

 

 

 

 

 

 



ՀՀ ԳԱԱ ԳԶՀ «Լավագույն միջդիսցիպլինար գիտական աշխատանք-2016» մրցույթի 

ԴԻՄՈՒՄ- ՀԱՅՏ 

 

Ներկայացվող աշխատանքի անվանումը (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Հայցող կազմակերպություններ (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն)    
 
 

____________________________________________________________________________ 
      (կազմակերպության անվանում)                                                                                     
 

____________________________________________________________________________ 
      (կազմակերպության անվանում)                                                                                     
 

Աշխատանքի ղեկավար (ներ) ________________________________________________ 
                                                                                                        (անուն, ազգանուն) 

 
____________________________________________________________________________ 

                                                                                                        (անուն, ազգանուն) 
 

Ղեկավար(ներ)ի աշխատանքի վայր(եր)ը`  
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                 (կազմակերպության անվանում,պաշտոն) 
 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                 (կազմակերպության անվանում,պաշտոն) 
 

Կազմակերպությունների հասցեները և փոստային ինդեքսները 

_____________________________________________________________________________ 

Հեռ._____________________ Բջջային ____________________Ֆաքս _________________  

Էլ.փոստ ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Հեռ._______________________ Բջջային ___________________Ֆաքս _________________  

Էլ.փոստ ______________________ 

 

 



Աշխատանքի բնագավառները` /օրինակ 1 (ֆիզիկա) – 5 (քիմիա)/ 

1.  ֆիզիկա 

2. մաթեմատիկա և մեխանիկա 

3. ինֆորմատիկա  

4. տեխնիկական գիտություններ  

5. քիմիա 

6. կենսաբանություն 

7. պատմություն 

8. սոցիոլոգիա և իրավագիտություն 

9. երկրաբանություն 

10. արվեստ, լեզու և գրականություն 

11. տնտեսագիտություն 

12. հայագիտություն և ազգագրություն 

Մրցանակի ներկայացվող աշխատանքին վերաբերող ստորև նշված առաջին 3 

հարցերը հակիրճ պարզաբանել 4 էջի վրա: 

1. Աշխատանքի էությունը` 1.75 էջ: 

2. Հայցող կազմակերպությունների գործունեության ոլորտը` 0.25 էջ: 

3. Ներկայացված աշխատանքի արդյունքները և հեռանկարները 

(արդիականությունը)` 2 էջ: 

4. Ներկայացնել հնարավոր փաստացի տվյալներ աշխատանքի ավարտի և 

ներդրման վերաբերյալ: 

Ղեկավար(ներ)ի հասցե(ները)` 

_______________________________________________________________________ 

Հեռախոս__________________Բջջային________________Ֆաքս________________ 

Էլ.փոստ ____________________ 

_______________________________________________________________________ 

Հեռախոս__________________Բջջային________________Ֆաքս________________ 

Էլ.փոստ ____________________ 

Հայցման ամսաթիվը _____________________________ 

Ղեկավար(ներ)ի ստորագրություն(ներ)ը ________________________ 

         ________________________ 


