Հավելված N 1
Աղյուսակ N 22-2
«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1
հավելվածով գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերի գծով ծախսերի
բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

բաժին խումբ

01

04

դաս

01

Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության հիմնարար
և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական
հետազոտություններ

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

14400.0
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ընդամենը

Ուրացման քաղաքականության արմատները, նորօրյա
դրսևորումները և դրանց հետևանքները

Արևմտահայոց հարցերի
ուսումնասիրության կենտրոն
գիտահետազոտական հիմնադրամ

Սփյուռքի հայ համայնքների իրավական կարգավիճակը (ԵՄերկրներ, ԱՄՆ, ԱՊՀ երկրներ)

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ

14400.0

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ

Էլիզաբեթ Թաջիրյան, «Նոր Ջուղան եվրոպական աղբյուրներում
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
16-18-րդ դարերում», 2-րդ հատոր
Հայկական հարցը և սփյուռքահայությունը մինչև ԽՍՀՄ
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության
փլուզումը
ինստիտուտ

1200.0
1200.0
1200.0
1200.0

ՀՀ գիտությունների
ազգային ակադեմիա

1200.0

«Գրական Սփյուռք-2017»

ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտ

Արդի արևմտահայերենի կանոնարկման խնդիրներ

ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ

1200.0

Արևմտահայերենի արդի վիճակը հայկական գաղթօջախներում
(Հունաստան, Կիպրոս)

ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ

1200.0

989

1200.0
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Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

Պոլսահայ նորագույն գրականության մեջ ցեղասպանության
արտացոլումը

ՀՊՄՀ «Սփյուռք» գիտաուսումնական
կենտրոն

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

1200.0

Իսրայելի, Իրանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի պետական
քաղաքականությունը «Սփյուռքի» նկատմամբ

«Նորավանք» ԳԿՀ

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

1200.0

Հայոց ցեղասպանության արձագանքներն Իտալիայում. 1915

Սոնա Հարությունյան (Վենետիկի Կա
Ֆոսկարի համալսարանի
հայագիտության ամբիոնի դասախոս,
բ.գ.դ.)

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

1200.0

Հայկական Սփյուռքի հնարավորություներն ու ազդեցությունները ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ՀՀ կրթության և
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական, քաղաքական
պետական լեզվահասարակագիտական գիտության
համալսարան» ՊՈԱԿ
գործընթացների վրա
նախարարություն

1200.0

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության
ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Գիտական աստիճանաշնորհման համակարգի պահպանում ու
զարգացում

«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի պահպանում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ - ՀՀ
սփյուռքի
նախարարություն

14400.0
8007434.8

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարություն

ՀՀ կրթության և
ՀՀ ԿԳՆ «Բարձրագույն որակավորման
գիտության
հանձնաժողով» գործակալություն (ԲՈՀ)
նախարարություն
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ընդամենը
ՀՀ ԿԱ «Նորավանք» գիտակրթական
ՀՀ կառավարության
հիմնադրամ
աշխատակազմ

990

56803.1
56803.1
96620.3
96620.3
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դաս

Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե- ընդամենը
ՀՀ ԳԱԱ «Մաթեմատիկայի
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ»
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Գիտության ոլորտում տեղեկատվական ցանցերի պահպանում ու ավտոմատացման պրոբլեմների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
հետազոտությունների ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Ռադիոֆիզիկայի և
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
գիտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Նազարովի անվան
երկրաֆիզիկայի և ինժեներային
սեյսմաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան
քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և
դեղագործական քիմիայի
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն»
ՊՈԱԿ

991

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

7804011.4
76850.2
155975.4
205984.3
31500.0
176668.3
175194.8
254879.4
173378.0

95693.9

105203.3

300732.1
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դաս

Ծախսային ծրագիր

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական
պատկանելությունը

ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Մանվելյանի անվան
ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Ս. Դավթյանի անվան
հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Բուսաբանության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և
հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն»
ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Բունիաթյանի անվան
կենսաքիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Լ. Օրբելու անվան
ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

115473.7

56273.2
121537.7
132034.8
159870.8
127978.9

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային
կենսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

158086.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային
հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

100585.3

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ
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150797.0
ՀՀ գիտությունների
ազգային ակադեմիա

84361.6
330388.3
10640.1
27399.4

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի գրասենյակի
պահպանում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
«ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա» ՈԱԿ-ի
նախագահության պահպանում
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի իսկական և
թղթակից անդամների պատվովճարներ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգի
գիտական գործուղումների իրականացում

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները
ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Քոթանյանի անվան
տնտեսագիտության ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Փիլիսոփայության,
սոցիոլոգիայի և իրավունքի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Աբեղյանի անվան
գրականության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Աճառյանի անվան լեզվի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Հիդրոմեխանիկայի և
վիբրոտեխնիկայի բաժին» ՓԲԸ
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների
ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ
Միջազգային գիտատեխնիկական
կենտրոնի հայկական
տարածաշրջանային բաժանմունք
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա»
գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «ԻԿՐԱՆԵՏ կենտրոն» ՄԿ
«Հայկական հանրագիտարան
հրատարակչություն» ՊՈԱԿ

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

140192.7

54930.8
60753.5
77893.2
75783.6
4397.5
200903.6
9949.8

259747.0
18992.5
29757.0
417662.8
163800.0

«ՀՀ գիտությունների ազգային

993

36130.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգի
ակադեմիա» ՈԱԿ
ինստիտուտների գիտական սարքավորումների վերազինում,
սպասարկում և գիտափորձերի իրականացման համար նյութերի
ձեռքբերում
Ակադեմիկոս Վ.Հ. Համբարձումյանի անվան միջազգային
գիտական մրցանակի շնորհման և դրա հետ կապված
աշխատանքների իրականացում
«Հայագիտական
ուսումնասիրությունները
«Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող
համահայկական հիմնադրամի» պահպանում ու զարգացում
ֆինանսավորող համահայկական
հիմնադրամ»

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Գերատեսչական
պատկանելությունը

99510.4

14181.8

50000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ
գիտությունների ազգային
ակադեմիա

ՀՀ ԱՆ «Ռ. Յոլյանի անվան
արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ ԱՆ «Վնասվածքաբանության և
օրթոպեդիայի գիտահետազոտական
կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ ԱՆ «Ճառագայթային բժշկության և
այրվածքների գիտական կենտրոն»
ՓԲԸ
ՀՀ ԱՆ «Կուրորտաբանության և
ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ» ՓԲԸ
ՀՀ
ՀՀ ԱՆ «Ա. Ալեքսանյանի անվան
առողջապահության
համաճարակաբանության,
նախարարություն
վիրուսաբանության և բժշկական
մակաբուծաբանության ԳՀԻ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների
վերահսկման և կանխարգելման
ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ
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Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

5042073.3
19243.0
10847.1

10351.5
4519.7

35626.0

5564.6

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները
ՀՀ ԱՆ «Ն. Հակոբյանի անվան
հիգիենայի և մասնագիտական
հիվանդությունների ԳՀԻ» ՓԲԸ
ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական
գիտագործնական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Գերատեսչական
պատկանելությունը

12669.9
3000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն

ՀՀ ԳՆ «Տեխնիկական մշակաբույսերի
փորձարարական կայան» ՊՓԲԸ
ՀՀ ԳՆ «Սննդամթերքի
անվտանգության ոլորտի ռիսկերի
գնահատման և վերլուծության
գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳՆ «Երկրագործության գիտական
կենտրոն» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և
տեխնիկական մշակաբույսերի
գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

ՀՀ ՄՆ «Պատմամշակութային
ժառանգության գիտահետազոտական
կենտրոն» ՊՈԱԿ

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

ՀՀ ՄՆ «Պատմամշակութային
արգելոց-թանգարանների և
պատմական միջավայրի
պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ

995

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

101821.8

7305.5

ՀՀ
գյուղատնտեսության
նախարարություն

65392.2

24684.7
32034.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ
գյուղատնտեսության
նախարարություն

129416.7

80999.6

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

46732.3

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները
ՀՀ ՄՆ «Երվանդ Քոչարի թանգարան»
ՊՈԱԿ
ՀՀ ՄՆ «Կոմիտասի թանգարանինստիտուտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԵՔ «Սրտաբանության ԳՀԻ» ՓԲԸ

Գերատեսչական
պատկանելությունը

5680.0
5000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ
մշակույթի
նախարարություն
ՀՀ Երևանի
քաղաքապետարան
ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ Երևանի
քաղաքապետարան

«Օրգանական միացությունների հիմնական դասերի սինթեզի նոր
մեթոդների մշակում և ուսումնասիրություն»
գիտահետազոտական լաբորատորիայի պահպանում ու
զարգացում
«Նոր սերնդի պոտենցիալ դեղաբանորեն ակտիվ հետերոցիկլիկ
տեղակայված օպտիկապես ակտիվ α-ամինաթթուների
ասիմետրիկ սինթեզ» լաբորատորիայի պահպանում ու
զարգացում
«Անօրգանական և կոմպլեքսային նյութերի հետազոտություն և
կիրառություն» լաբորատորիայի պահպանում ու զարգացում
Կենսաբանության ԳՀԻ ենթակառուցվածքի պահպանում ու
«Երևանի պետական համալսարան»
զարգացում
հիմնադրամ
Ֆիզիկայի ԳՀԻ ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Գիտահետազոտական սեկտորի պահպանում ու զարգացում
«Կիրառական սոցիոլոգիայի լաբորատորիայի» պահպանում ու
զարգացում
Անձի հոգեբանական անվտանգությունը «ուղևոր-երթևեկություն»
համակարգում

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

138411.9
19736.6
19736.6

17327.0

11154.0

4077.1
85598.2
110811.0
14934.1
7000.0
5122.3
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Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Մետաղ-օքսիդային կիսահաղորդիչների և բազմակոմպոնենտ
միացությունների հիման վրա ճառագայթային էներգիայի
փոխակերպիչների, տարբեր գազերի ու կենսաբանական
նանոկառուցվածքային սենսորների և այլ սարքերի ստեղծում ու
հետազոտում
«Լազերային դաշտերով ինդուկցված ոչ գծային երևույթների
ուսումնասիրությունը և լազերային նանոտեխնոլոգիաների
կիրառություններ» լաբորատորիայի պահպանում ու զարգացում
Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի
պահպանում ու զարգացում
Քաղաքակրթական, մշակութային, սոցիալ-տնտեսական,
քաղաքագիտական և հեռանկարային հետազոտությունների
կենտրոն: Ինքնությունը որպես ադապտացիոն գործընթացների
գործոն
«Ակադեմիկոս Ա.Ն. Սիսակյանի անվան հեռանկարային
հետազոտությունների միջազգային կենտրոնի» պահպանում ու
զարգացում
Կիրառական երկրաբանության լաբորատորիա
Նոր կրթական տեխնոլոգիաներ
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական
բազայի արդիականացում
Գիտական կենտրոնների ստեղծում և տեխնոլոգիական
հետազոտական համալսարանի պիլոտային ծրագրի
իրականացում
Գիտական հրատարակումների և գիտության
մասսայականացման աջակցություն

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

34145.0

11211.8

64657.6

5096.3

10721.8
5096.3
6115.5
25000.0
20000.0
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական
կոմիտե

Միջազգային գիտական կառույցների անդամակցություն (ԵՄ
«Հորիզոն 2020», Միջուկային հետազոտությունների միացյալ
ինստիտուտ, Բարձր էներգիաների ստերեոսկոպիկ համակարգ)

20000.0

546962.7

Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնին պետական
աջակցություն

42000.0
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Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ենթամիլիմետրային ալիքների գիտահետազոտական
լաբորատորիա
Մոլեկուլային փոխազդեցությունները կենսաբանական
նշանակություն ունեցող համակարգերում
Փորձարարական հետազոտության մեթոդների
կատարելագործման և ներդրման օրինաչափությունները
հոգեբանության կիրառական բնագավառներում
Ոչ գծային դինամիկական համակարգերի մոդելավորում

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

7115.4
12231.0
5096.4
5077.1

Շրջակա միջավայրի ոլորտների աղտոտվածության և
էկոլոգիական անվտանգության գնահատում և կանխատեսում
«Անձ և սոցիալական միջավայր» գիտահետազոտական
լաբորատորիա
Մեխանիկայի տեսական հարցեր և կիրառություններ
Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն
ՀՀ բարձրագույն կրթության հիմնախնդիրները եվրոպական
բարձրագույն կրթության տարածքին ինտեգրման
համատեքստում
Ռազմավարական հետազոտությունների գիտահետազոտական
լաբորատորիա
Անգլալեզու հակահայկական քարոզչական դիսկուրսի
հետազոտությունների լաբորատորիա
Քվանտային տեխնոլոգիաներ և նոր նյութեր
Մաթեմատիկական հետազոտությունների կենտրոն
Տարօրինակ քվարկները սպիտակ թզուկներում և նեյտրոնային
աստղերում
Բրիտանական գրականության և լեզվամշակույթի
ուսումնասիրության լաբորատորիա - մաս առաջին, Շոտլանդական գրականության և լեզվամշակույթի
ուսումնասիրություն
Նանոպլազմոնիկա
«Հելիոտեխնիկա» բազային գիտահետազոտական
լաբորատորիա

Գերատեսչական
պատկանելությունը

5096.2
3710.5
«Երևանի պետական համալսարան»
հիմնադրամ

5096.2
7134.8
4077.1
6271.2
3057.2
5095.4
4000.0
4000.0

4000.0
3000.0
9273.4
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Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Գիտահետազոտական աշխատանքների ծառայությունների և
ինովացիոն հետազոտությունների կենտրոն
«Ավտոմատացված համակարգեր և մոդելավորում» բազային
գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Նյութագիտություն և մետալուրգիա» բազային
գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Մեքենաշինական տեխնոլոգիաներ» բազային
գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Պոլիմերացման պրոցեսների մակրոկինետիկա» բազային
գիտահետազոտական լաբորատորիա

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

11971.6
6683.9
5917.1
4549.2
5589.1

«Մեքենայական թարգմանության քոմփյութերային
համակարգեր» բազային գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Ռենտգենակառուցվածքային հետազոտություններ» բազային
գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Էլեկտրատեխնոլոգիաներ» բազային գիտահետազոտական
լաբորատորիա
«Էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրառադիոնյութեր» բազային
գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Կիսահաղորդչային ֆոտոէլեկտրական սարքեր» բազային
գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Ֆոտոէլեկտրոնային սարքեր կապի օպտիկական
համակարգերում» բազային գիտահետազոտական
լաբորատորիա
«Համակարգային վերլուծություն» բազային
գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Շփագիտություն» բազային գիտահետազոտական
լաբորատորիա
«Միկրո- և նանոէլեկտրոնիկա» բազային գիտահետազոտական
լաբորատորիա
«Քիմիական տեխնոլոգիաներ և պոլիմերային
նանոկոմպոզիտներ» բազային գիտահետազոտական
լաբորատորիա

Գերատեսչական
պատկանելությունը

7452.2
4657.6
2794.6
4549.2
«Հայաստանի ազգային
պոլիտեխնիկական համալսարան»
հիմնադրամ

3617.6
3617.6
3617.6
3617.6
4549.2
4657.6
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Գերատեսչական
պատկանելությունը

«Գյուղատնտեսական թունաքիմիկատների ստացում և որակի
վերահսկում» բազային գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Ռոբոտատեխնիկա» բազային գիտահետազոտական
լաբորատորիա
«Էլեկտրամագնիսական համակարգեր» բազային
գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Հիդրոտեխնիկայի» բազային գիտահետազոտական
լաբորատորիա
Միջուկային էներգետիկայի բազային գիտահետազոտական
լաբորատորիա

4549.2
3511.9
2862.9
6114.4
2000.0
«Հայաստանի ազգային
պոլիտեխնիկական համալսարան»
հիմնադրամի Գյումրու մասնաճյուղ
«Ճարտարապետության և
շինարարության Հայաստանի ազգային
համալսարան» հիմնադրամ

«Տեխնոլոգիական չափումներ» բազային գիտահետազոտական
լաբորատորիա
Գիտահետազոտական սեկտորի պահպանում ու զարգացում
Համակարգի գիտական գործուղումների իրականացում
Միջազգային գիտական համագործակցություն
Երիտասարդ գիտնականների դպրոցների կազմակերպման
աջակցություն
Գիտական միջոցառումների կազմակերպման աջակցություն
Գիտական փորձաքննության ֆինանսավորում

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական
կոմիտե

Ակադեմիկոս Ռ. Մովսիսյանի անվան ինժեներական գեոդեզիայի
պրոբլեմային լաբորատորիայի պահպանում և զարգացում
Ակադեմիկոս Ալ. Թամանյանի անվան ճարտարապետության և
շինարարության պրոբլեմային լաբորատորիայի պահպանում և
զարգացում
ՀՀ-ում շինարարական նյութերի և տեխնոլոգիաների
արդիականացման հիմնախնդիրները և առաջարկություններ
դրանց լուծման վերաբերյալ

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

2633.9

13931.1
ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարության
գիտության պետական
կոմիտե

20000.0
297845.6
6000.0
20000.0
6000.0
11211.8

«Ճարտարապետության և
շինարարության Հայաստանի ազգային
համալսարան» հիմնադրամ

1000

88675.2

9314.8

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Ի. Եղիազարովի անվան ջրային համակարգերի, ջրային
ռեսուրսների կառավարման և համալիր օգտագործման
պրոբլեմային լաբորատորիայի պահպանում և զարգացում
Հակաուռուցքային և հակաօքսիդիչ բնական միացությունների
համակցված ազդեցության ուսումնասիրությունը
Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի կրիտիկական
տեխնոլոգիաների գիտահետազոտական կենտրոնի պահպանում
ու զարգացում
Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի
գիտահետազոտական կենտրոնի պահպանում

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

9000.0
4060.6
3045.5
3788.9

ՌԴ ԿԳՆ և ՀՀ ԿԳՆ «Հայ-ռուսական
ԴՆԹ-ի տարբեր կառուցվածքներում փոփոխությունների
(սլավոնական) համալսարան»
ուսումնասիրությունը օնտոգենեզի ժամանակ և տարբեր բնական
բարձրագույն մասնագիտական
կենսաբանական ակտիվ միացությունների ազդեցությամբ
կրթության պետական ուսումնական
Բարդ երկրաչափությամբ և տարբեր սահմանափակող
հաստատություն
պոտենցիալներով քվանտային նանոկառուցվածքների
ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրումը
Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի Իրավունքի և
քաղաքականության ինստիտուտի «Ազգային անվտանգության
ոլորտում ռազմավարական հետազոտությունների
լաբորատորիայի» պահպանում և զարգացում
Կենսաբանական ակտիվ նյութերի դերն օրգանիզմի
ինտեգրատիվ գործունեության մեջ, առավել տարածված
հիվանդությունների կանխարգելմանն ու բուժմանն ուղղված
արդյունավետ միջոցառումների մշակումն ու ներդրման
մեխանիզմները, շրջակա միջավայրի և ազգաբնակչության
առողջության վրա վնասակար գործոնների ազդեցության
ուսումնասիրումը՝ ի նպաստ առողջ գենոֆոնդի

Գերատեսչական
պատկանելությունը

3045.5

6853.1

2926.7

«Երևանի Մ. Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարան»
հիմնադրամ

1001

103255.8

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոնի
ենթակառուցվածքի համակարգում, պահպանում ու զարգացում

11390.6

ՀԱԱՀ «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն»
մասնաճյուղ

26508.7

ՀԱԱՀ «Խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոն»
մասնաճյուղ

40256.9

ՀԱԱՀ «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի
և մելիորացիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղ

95715.0

Գյուղատնտեսության մեքենայացման, էլեկտրիֆիկացման և
ավտոմոբիլային փոխադրումների ԳՀԻ
Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների, սննդի անվտանգության և
կենսատեխնոլոգիաների ԳՀԻ
Գյուղատնտեսական կենդանիների գենետիկայի, սելեկցիայի և
կերակրման պրոբլեմային լաբորատորիայի պահպանում ու
զարգացում
Պեստիցիդների և բույսերի պաշտպանության լաբորատորիայի
պահպանում ու զարգացում

17822.3
16832.3

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ

6930.9
9901.3

Գիտական կենտրոնի պահպանում ու զարգացում

7467.0

Բույսերի գենոֆոնդի և սելեկցիայի լաբորատորիայի
պահպանում ու զարգացում

6930.9

Էկոլոգիայի և օրգանական գյուղատնտեսության պրոբլեմային
լաբորատորիայի պահպանում ու զարգացում

4950.7

Անասնաբուժության և անասնաբուժասանիտարական
փորձաքննության պրոբլեմային լաբորատորիայի պահպանում
ու զարգացում

13861.9

1002

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

Ագրարային քաղաքականության և տնտեսագիտության
հետազոտական կենտրոնի պահպանում ու զարգացում

5863.6

Շախմատ առարկայի ուսուցման գործընթացի հոգեբանական,
սոցիոլոգիական և մանկավարժական ուսումնասիրություններ
(շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոն և
հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա)

10192.7

Սովորողների հոգեբանական անվտանգության ապահովման
համակարգի մշակում, հմտությունների ձևավորում

6226.0

Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի
գիտամանկավարժական և արժեբանական հիմունքները
կրթական նոր հարացույցի պայմաններում

3135.6

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության
ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

8400.5
ՀՀ ԿԳՆ «Խ.Աբովյանի անվան
հայկական պետական
մանկավարժական համալսարան»
հիմնադրամ

Քվանտային էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային օպտիկայի նոր
նյութերի լաբորատորիա
Հանրակրթական պետական չափորոշիչների, ուսումնական
ծրագրերի և բուհական կրթական ծրագրերի վերլուծություն`
որակավորումների ազգային շրջանակի պահանջներին
համապատասխան

6141.5

4077.1

Ընդհանուր մեթոդաբանության և մանկավարժական
նորարարության լաբորատորիա

4077.1

Մանկության ժամանակակից հիմնախնդիրների ուսումնասիրման
լաբորատորիայի պահպանում ու զարգացում

3057.2

Փոխակերպական հասարակության հիմնախնդիրները.
մեթոդաբանական և մեթոդական տեսանկյուններ

3057.2
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Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Կենսաբանական ակտիվ միացությունների ուսումնասիրման և
կենսաանվտանգության գիտական լաբորատորիա
Լեզվաբանական (լեզվական) միջմշակութային կրթության
նորարարական լաբորատորիայի ստեղծում
Քաղաքագիտության ոլորտում միջազգային ասպարեզում
մրցունակ գիտական ուսումնասիրությունների ու ծրագրերի
իրականացման «Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և
նախաձեռնությունների կենտրոնի» պահպանում
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Սյունիքի նյութական և հոգևոր ժառանգությունը
Թոմսոն-Ռոյթերս գիտատեղեկատվական շտեմարանի
ռեսուրսների օգտագործման վարձավճար
Հանրային կառավարման արդյունավետության բարձրացման
գերակայությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակը և հեռանկարները
Նանո- և միկրոտեխնիկայի նյութերի և կառուցվածքների
մեխանիկայի պրոբլեմային լաբորատորիայի պահպանում
Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործության
ուսումնասիրություն
Հումանիտար հետազոտությունների կենտրոն

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

3000.0

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան
պետական լեզվահասարակագիտական
համալսարան» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ «Բժշկակենսաբանական
միջազգային հետբուհական
ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ «Գորիսի պետական
համալսարան» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական
կոմիտե
ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի պետական
տնտեսագիտական համալսարան»
ՊՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՆ «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի
անվան պետական համալսարան»
հիմնադրամ
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Կոմիտասի անվան
պետական կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿ
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի
«Հայաստանի Հանրապետության
պետական կառավարման ակադեմիա»
ՊՈԱԿ

1004

4077.1

77000.0

35758.0
10192.6
0.0
5096.3
9850.5

3000.0

11000.0

39390.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ազգային արխիվի պահպանում (հայ ժողովրդի նոր և նորագույն
շրջանի պատմության աղբյուրագիտական բազայի ստեղծում)

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

ՀՀ ՏԿԶՆ «Հայաստանի ազգային
արխիվ» ՊՈԱԿ

Գերատեսչական
պատկանելությունը

ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ
կրթության և գիտության
նախարարության
գիտության պետական
կոմիտե
ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ
տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

ՀՀ տնտեսական զարգացման և
ներդրումների նախարարություն ընդամենը
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

01

04

01

«Չափագիտության ազգային
ինստիտուտ» ՓԲԸ

«Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների
ինստիտուտ» հիմնադրամին պետական աջակցություն

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

2359992.7

12558.4

12558.4

50000.0
ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն

50000.0

294809.5

1005

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Գերատեսչական
պատկանելությունը

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

«Քենդլ» սինքրոտրոնային
հետազոտությունների ինստիտուտ»
հիմնադրամ

«Քենդլ» ծրագրի իրականացում

01

04

01

«Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամի գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և գիտական
ներուժի արդիականացում

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
Ֆիզիկայի բնագավառում արդիական գիտական ներուժի
ապահովում
01

04

01

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

294809.5
ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

186003.5
108806.0

755262.6

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե
«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային
գիտական լաբորատորիա (Երևանի
ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամ

Ազգային արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտի
պահպանություն

755262.6
ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

664362.6
90900.0
898667.1

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե- ընդամենը

898667.1

ՀՀ ԿԳՆ «Մատենադարան» Մ.
Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ԳՀԻ
ՊՈԱԿ

550474.2

«Երևանի պետական համալսարան»
հիմնադրամ

1006

10000.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները
ՀՀ ԳԱԱ «Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա»
գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Վ. Համբարձումյանի անվան
Բյուրականի աստղադիտարան» ՊՈԱԿ

01

04

01

Գիտաշխատողներին գիտական աստիճանների համար
տրվող հավելավճարներ

09

01

04

04

05

02

02

01

Գիտական կադրերի պատրաստման գծով նպաստների
տրամադրում

«Գիտական կադրերի պատրաստում»
- ընդամենը
ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե- ընդամենը

95247.6
15124.0

227821.3

840300.0

94856.3
94856.3
54301.1

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե

Ասպիրանտական և դոկտորանտական կրթաթոշակներ

Գիտական և գիտատեխնիկական պայմանագրային
(թեմատիկ) հետազոտություններ

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

840300.0
ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե- ընդամենը

09

Գերատեսչական
պատկանելությունը

54301.1
40555.2

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե

40555.2
1523023.0

1007

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե- ընդամենը
Պայմանագրային (թեմատիկ) հետազոտությունների 2015թ.
մրցույթի գիտական թեմաների ֆինանսավորում

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

1523023.0

1014584.5

Արեգակնային տիպի աստղերի գերհզոր բռնկումների
ուսումնասիրությունը, նրանց ներդրումը շրջապատի
միջաստղային ամպերում և նախամոլորակներում բարդ
օրգանական մոլեկուլների ձևավորման մեջ

4210.0

Գալակտիկաներում դիտված Գերնոր աստղերի բաշխումը և դրա
ՀՀ ԳԱԱ «Վ.Համբարձումյանի անվան
թվային մոդելավորումը
Բյուրականի աստղադիտարան» ՊՈԱԿ

6200.0

Մարգարյանի գալակտիկաների սպեկտրային և բազմալիքային
ուսումնասիրություն

5610.0

Աստղերի զարգացման վաղ փուլերում էրուպտիվ ակտիվության
դրսևորումների հետազոտություն
Fermi LAT դիտակով գրանցված ռադիո գալակտիկաները X‐ և γ‐
տիրույթներում.
տվյալների վերլուծություն և մոդելավորում
Օպտիկական ինֆորմացիայի կրկնակի գրանցումը և այլ
կոհերենտ երևույթները
ատոմական և մոլեկուլյար միջավայրերում

7500.0

ՀՀ ԳԱԱ «ԻԿՐԱՆԵՏ կենտրոն» ՄԿ

5200.0

4987.8

Ոչգծային քվանտային սակավավիճակ դիսիպատիվ մոդելներ

5800.0

1008

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Սուպերպարամագնիսական և դիամագնիսական մետաղական
նանոմասնիկների գերդիամագնիսականությունը ածխածնային
պատյաններում և բազմաշերտ
ածխածնային նանոխողովակներում

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական
հետազոտությունների ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

6200.0

Մագնիսաօպտիկական երևույթների հիման վրա եռառանցք
վեկտորային
մագնիսաչափների մշակում

6890.0

Ֆարադեյի երևույթի առանձնահատկությունները Cs-ի և Rb-ի 20900նմ
հաստությամբ ատոմական շերտերում և կիրառությունները

7000.0

Կիրառական ուղղվածության հակադարձման տիպի
սահմանափակումների
բավարարման խնդիրներ

5099.0

Դեպի կանաչ էլեկտրոնային ենթակառուցվածքներ
Մաթեմատիկական տրամաբանության մեթոդների մշակումը և
նրանց
կիրառությունները էլեկտրոնային սխեմաների թեստավորման
գործում

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և
ավտոմատացման պրոբլեմների
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

5600.0

6998.0

Ջերմաառաձգականության տարածական ոչ դասական եզրային
խնդիրների դասի
լուծումներ շերտավոր միջավայրերի համար, հնարավոր
կիրառություններ
սեյսմակայուն շինարարությունում և սեյսմոլոգիայում

6300.0

1009

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Էլեկտրաառաձգական շերտավոր ալիքատարում ալիքային
պրոցեսի լավարկում և
անհպում ղեկավարում, ամրակցման մակերևույթային
անհարթությունների և
եզրային պայմանների տեսակների ընտրությամբ

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

6520.0

Բարդացված հատկություններով միջավայրերում
էլեկտրամագնիսական և
առաձգական ալիքների ներքին ռեզոնանսն ու տեղայնացումը

6300.0

Շերտավոր մագնիսաատրիկցիոն սալերի տատանումների և
կայունության կառուցումը: Կիրառությունը մագնիսաառաձգական
երևույթների բացահայտման և ուսումնասիրման համար

7000.0

Լիցքավորված մասնիկների արագացման դինամիկան և
ռենտգենյան ճառագայթման գեներացիան պլազմայում,
ինտենսիվ լազերային իմպուլսների ազդեցության դեպքում

ՀՀ ԳԱԱ «Ռադիոֆիզիկայի և
էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

6200.0

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի ինտեգրալ հավասարումների
մոտավոր լուծումը

ՀՀ ԳԱԱ «Մաթեմատիկայի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

5100.0

Ամինաթթուների ֆտորալյումինատային աղերի հայտնաբերումն
ու համակարգված
հետազոտումը
Գերձայնային թռչող օբյեկտներից և հզոր հարվածող ալիքներից
առաջացող գեր
ցածր հաճախային էլեկտրամագնիսական ալիքների գրանցման
հնարավորության
ուսումնասիրություններ
N -Տեղակալված ամինաթթուների ամինաամիդների սինթեզ և
դրանցով Ալցհեյմերի
հիվանդության բուժման հնարավորության ուսումնասիրումը

3400.0
ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական
պրոբլեմների ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

6200.0

7000.0

1010

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ծծումբ պարունակող լիգանդների փոխազդեցությունը հեմ
սպիտակուցների
ակտիվ կենտրոնը մոդելավորող մետաղապորֆիրինային
միացությունների հետ
Հետազոտություններ 2,7-նաֆթիրիդինների շարքում
հայտնաբերված նոր
վերախմբավորման մեխանիզմի ճշգրտման և պոտենցիալ
կենսաբանորեն ակտիվ
միացությունների հայտնաբերման բնագավառում

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

7000.0
ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և
դեղագործական քիմիայի
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն»
ՊՈԱԿ

6200.0

Բենզո[h]-խինազոլինային նոր սպիրոհետերոցիկլիկ
համակարգերի սինթեզը, հակաուռուցքային և հակաբակտերիալ
հատկությունների ուսումնասիրումը

7433.8

Նուկլեոֆիլ ռեակցիաների իրականացման նոր, հարմար և
էկոլոգիապես մաքուր միջավայր

7500.0

Ֆոլաթթվի և ֆոլատների հակաօքսիդիչ ազդեցության քիմիական ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Բ.Նալբանդյանի անվ.
մեխանիզմի
քիմիական ֆիզիկայի
ուսումնասիրություն
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

7000.0

Նոր սերնդի էնատիոմերապես հարստացված չհագեցած αամինաթթուների
սինթեզը կռոս-համակցման ռեակցիանների կիրառմամբ

7000.0

Սերինային պրոտեազների պոտենցիալ արգելակիչներ
հանդիսացող կարճ
պեպտիդների մոդելավորումը, նպատակային սինթեզը և դրանց
ազդեցությունը
ֆերմենտների ակտիվության վրա

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա
ԳԱԿ» ՊՈԱԿ
7000.0

1011

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

Սևանի ավազանի հարավ-արևմտյան հատվածի
կառուցվածքային և
շերտագրական առանձնահատկությունները տեկտոնական
զարգացման
տեսանկյունից

5800.0

Սոմխեթո-Ղարաբաղի տեկտոնական գոտու հյուսիսարևմտյան
մասի միջին-վերին յուրայի սուբդուկցիոն մագմատիզմը
(հյուսիսային Հայաստան)

5700.0

Հնէահրաբխագիտական և հնէասեյսմաբանական
հետազոտություններ
Հայաստանում 14C, Ar‐Ar и 3He իզոտոպային հասակագրումների
կիրառումով
Հանքային երկրաբանական օբյեկտների ուսումնասիրությունների
համար չափման
նոր էլեկտրահետախուզական եղանակի մեթոդիկայի մշակում
Կապանի բլոկի (հարավային Հայաստան) չորրորդական
հրաբխականության
առաջացման հրաբխա-տեկտոնական պայմանները և
մագմագոյացման
առանձնահատկությունները
Հանքալեռնային արդյունաբերության ազդեցության գնահատումը
Կապան, Քաջարան, Մեղրի և Ագարակ քաղաքների խմելու
ջրամատակարարման մակերևութային ջրաղբյուրների ջրի
որակի վրա
Ռադիոէկոլոգիական մոնիթորինգ Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում

ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական
գիտությունների ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

5800.0

7025.0

5800.0

3721.0
ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային
հետազոտությունների
կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ տարածքում սնդիկով աղտոտման ռիսկերի գնահատում

5616.1
7000.0

1012

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

Հայաստանի գետային էկոհամակարգերի վրա ՓՀԷԿ-երի
ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և
ազդեցության գնահատումը (Արփա գետի ջրահավաք ավազանի հիդրոէկոլոգիայի գիտական
օրինակով)
կենտրոն» ՊՈԱԿ

7000.0

Լիպիդային ռաֆտը էրիթրոցիտների ստվերներում՝ թաղանթի
հետ պեպտիդների կապման հետևանքով

7000.0

Հյուսվածքների վերականգնման նպատակով ոչ իմունոգեն
մեզենքիմային ցողունային բջիջների շտեմարանի ստեղծում

ՀՀ ԳԱԱ «Լ.Օրբելու անվան
ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Գենետիկական և էպիգենետիկական խաթարումների
ազցեցության գնահատումը գեների էքսպրեսիայի և
կենսաբանական ուղիների ակտիվության վրա քաղցկեղների
ժամանակ
Սթրեսային և սեռական հորմոնների իմունամոդուլատորի դերը
աուտոբորբոքման և աուտոիմունիտետի դեպքում

4513.1
ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային
կենսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Հայաստանում շրջանառվող Salmonella շտամների մոլեկուլահամաճարաբանական քարտեզի ստեղծում` կանխարգելման և
միջամտության լավագույն ռազմավարության համար
Ամֆետամինով առաջացրած երկբևեռ խանգարման
հետազոտումը դինամիկայում և բնական հանքանյութերի
խառնուրդով իմոբիլիզացված պրոբիոտիկների ազդեցությունը
Ադենոզինդեամինազի և դիպեպտիդիլպեպտիդազ iv-ի in vivo
ընկճումը որպես 2-րդ տիպի շաքարախտի բուժման
այլընտրանքային մոտեցում
Արարատյան հարթավայրի որոշ հազվագյուտ բուսատեսակների
ադապտիվ կենսա-էկոլոգիական հատկանիշների գնահատումը
in situ և ex situ պայմաններում
ERE Հերբարիումի ընդհանուր բաժնի տիպային նմուշների
ուսումնասիրում, թվայնացում և առցանց տվյալների բաշխում

6255.0

6600.0

6600.0

ՀՀ ԳԱԱ «Հ.Բունիաթյանի անվ.
կենսաքիմիայի ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

6985.5

7000.0

4191.0

ՀՀ ԳԱԱ «Բուսաբանության

1013

6290.1

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ծառաբույսերի գեղազարդության գնահատման և
կանաչապատման մեջ դրանց կիրառման էկոլոգոկենսաբանական ասպեկտները
Հայաստանի որոշ ինվազիվ և էքսպանսիվ բուսատեսակների
պոպուլյացիաների դինամիկայի ուսումնասիրում
Պղնձի օքսիդացած հանքանյութերից ֆլոտացումով պղնձի
կորզումը և տեխնոլոգիական հիմունքների մշակումը
Սինթետիկ օպալի ստացում միկրոալիքային եղանակով

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները
բ
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Վանի թագավորության դիցարանը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

թյ
7000.0
6994.7

ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Մանվելյանի անվ.
ընդհանուր և անօրգանական
քիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում
Սփյուռքահայ ձեռներեցները Հայաստանում. նրանց
գործունեության փորձը, խնդիրներն ու հեռանկարները

Գերատեսչական
պատկանելությունը

7000.0
6600.0
5348.0

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

5209.7
5200.0

Սիլլոգե կիլիկյան հայկական դրամների (մաս V). սիլլոգե
բյուզանդական դրամների (մաս V). ՀՊԹ

2600.0

Մատենադարանի 17-18-րդ դարերի շարիաթական-նոտարական
վավերագրերը. բնագրերի թարգմանություն և վերլուծություն

5199.9

«Արաբական գարուն» համաարաբական ըմբոստություն հանուն
արաբական
հասարակության արդիականացման. պատճառներն և
հետևանքները
Մ.թ.ա. XV դարի խեթական աղբյուրները Հայկական
լեռնաշխարհի վերաբերյալ
Հայ արվեստագետների և երաժիշտների դերը Մոսկվայի
մշակութային կյանքում XIX դարում և XX դարի առաջին երկու
տասնամյակներում
Հայկական ճարտարապետությունը անկախության տարիներին

ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

3900.0

5200.0

ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ

1014

5200.0
5000.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Կոտայքի մարզի բարբառային համապատկեր
Պարբերական խմբեր և խմբերի հյուսվածքներ: Կառուցվածքային
հարցեր

ՀՀ ԳԱԱ «Հր.Աճառյանի անվ. լեզվի
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

5200.0
6300.0

Միակության հարցեր Ֆրանկլինի շարքերի համար

2600.0

Հետազոտություններ դիֆերենցիալ օպերատորների սպեկտրալ
տեսությունում և նրանց կիրառումը բնագիտական խնդիրներում

2600.0

Արդյունավետ ալգորիթմներ բաշխված հաշվարկների մոդելների
համար

5000.0

Ոչգծային և կոհերենտ էլեկտրոն-ֆոտոնային պրոցեսները
նանոկառուցվածքներում

6300.0

Լայնաշերտ տերահերցային ճառագայթման գեներացումը
միադոմեն լիթիումի նեոբաթ բյուրեղում՝ աստիճանաձև դիմակի
միջոցով

5600.0

Սպին-ուղեծրային փոխազդեցության և հզոր լազերային դաշտի
ազդեցությունը համալիր նանոկառուցվածքների օպտիկական
հատկությունների վրա

4500.0

Նանոչափային կենսաքիմիական սենսոր. ստատիկ, դինամիկ և
ֆոտոէլեկտրական հատկությունների հետազոտում

3936.0

Ֆոտոնների և պոլարիտոնների արդյունարար արգելափակում`
արդի քվանտային բաղադրյալ համակարգերում

6300.0

Լազերով մակածված նոր կողմնորոշումային և
հիդրոդինամիկական երևույթներ նանոմասնիկներով
հարստացված իզոտրոպ և անիզոտրոպ հեղուկներում
Հեղուկ բյուրեղային պոլիմերների վրա գերկարճ լազերային
ճառագայթի ազդեցության հետազոտությունը
Նանոմետրական չափերում տեղայնացված լուսային ազդանշանի
կառավարման հնարավորությունները

1015

7000.0
6200.0
6927.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

Կալոջերոյի մոդելի ինտեգրվող ընդհանրացումները

6400.0

Քվանտային երևույթներ գրավիտացիոն դաշտերում և դրանց
կոսմոլոգիական կիրառությունները

6400.0

Ֆոնոնային ռեզոնատորում տեղակայված միայնակ և երկյակ
քվանտային կետերում սպինային և լիցքային վիճակների
ֆոնոններով միջնորդված ապակոհերենտության կառավարում

5800.0

AIIIBV և AIVBIV նյութական համակարգերում կիսահաղորդչային
նանոկառուցվածքների և ենթակարմիր տիրույթի սարքերի
ստեղծում և
հետազոտում

5600.0

Հիմնական շղթայում տարբեր խմբերով միացած պոլիանիլինի
ֆրագմենտ պարունակող նոր էլեկտրաակտիվ պոլիմերների
սինթեզը և ուսումնասիրությունը

7000.0

Մագնիսական հատկություններով օժտված կլանիչներ

7000.0

Նանոչափսի ոչ-օքսիդային կատալիտիկ համակարգերի սինթեզ
լուծույթներից` այրման ռեժիմում մոլիբդենի կարբիդի օրինակով և
բնութագրում
Սուլֆոնների լուծույթների փորձարարական և տեսական
ուսումնասիրությունները
ՀՀ-ում հազվագյուտ մետաղների հումքի բնապաշարի ներուժի և
դրանց հանքավայրերի երկրաքիմիական որոնումների
մեթոդաբանության մշակումը
Նանոմասնիկների ազդեցությունը երկշերտ լիպիդային
թաղանթի կայունության և հաղորդականության վրա

1016

7000.0
5600.0
7000.0
7000.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

Մածուցիկաչափության կիրառումը ԴՆԹ-ի կառուցվածքի վրա
զանազան արտաքին գործոնների ազդեցության հետազոտման
նպատակով

5610.0

Մարդու թելոմերային ԴՆԹ-ի կենսաբանական ֆունկցիայի
ֆիզիկական բնութագրությունը

6200.0

Ածխածին պարունակող արգասիքների և թափոնների
օգտագործման նոր մոտեցում. ջրածնի արտադրությունը
մթնային և լուսային խմորում իրականացնող բակտերիաների
առանձին և խառը կուլտուրաներում

7000.0

Pseudomonas aeruginosa և Klebsiella pneumoniae շտամների
հակաբիոտիկ կայունության հաղթահարման ուղիների մշակում

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական
համալսարան» հիմնադրամ

6972.0

ԴՆԹ-ի վնասվածքները և մեթիլացումը շրջակա միջավայրի
գենաթունայնության պոտենցիալ կենսացուցիչ հանդիսացող
կուսածին և երկսեռ մողեսների մոտ

6998.0

Լուծիչով պայմանավորված կարգ-անկարգավորվածություն
անցումները կենսապոլիմերներում

6400.0

Հայաստանի hյուսիսային շրջանների կենսաբազմազանության
վրա մարդածին գործոնի ազդեցության ուսումնասիրությունը

6998.0

ԴՆԹ-երկու տարբեր լիգանդներ եռակի համակարգերի
ֆիզիկաքիմիական և կառուցվածքային ուսումնասիրությունները

5574.4
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դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի երկրաջերմային
աղբյուրներում թերմոֆիլ մանրէների կենսաբազմազանությունը և
դրանց կենսատեխնոլոգիական ներուժը

6200.0

ՀՀ Սյունիքի մարզի հանքարդյունաբերական շրջանների
էկոլոգիապես խոցելի հողատարածքների աղտոտվածության
նվազեցումը և որակի բարելավումը բույսերի միջոցով

7000.0

Անձի տարածաժամանակային ընկալման փոխակերպումները
մասնագիտական
գործունեության արդի միջավայրում

5200.0

Երիտասարդների մասնագիտական կոմպետենտության
ապահովումը ինքնուրույնության խթանման ճանապարհով

5200.0

Պետական բյուջեի ծախսերի արդյունավետության բարձրացման
ուղիները

5196.0

Սոցիալական օտարման ֆենոմենի առանձնահատկությունները
Հայաստանի բնակչության միգրացիոն գործունեության
համատեքստում
Էկոլոգիական տեղեկատվության իրավական ասպեկտները.
Օրենսդրական կարգավորման հիմնախնդիրները և
հեռանկարները ՀՀ-ում

5200.0

4594.0

Դատական ակտերի վճռաբեկ վերանայման տեսական և
գործնական արդի հիմնախնդիրները

3900.0

Հայկական Հարցն ու Հայոց Ցեղասպանության խնդիրը թուրք
բարձրաստիճան
քաղաքական և ռազմական գործիչների հուշերում (XIX դարի
վերջ-XX դարի կես)

3900.0
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դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

Տրապիզոնի նահանգի իսլամացված հայության ներկա վիճակը
(ժողովրդագրությունը և ազգային ինքնագիտակցության
դրսևորումները)

5200.0

Արդի հայերեն. զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ

5200.0

Տեքստի ճանաչողական մոդելների կառուցումը և գենդերի
արտացոլման յուրահատկությունները դրանցում
Հայոց փիլիսոփայությունը որպես ազգային ինքնության
հարացույցերի կառուցարկման, գործառման ու
արդիականացման գործոն

5196.0
5200.0

Ակնարկներ հայ եկեղեցու պատմության

5200.0

Կրոնական արդի գործընթացները էթնոմշակութային արժեքների
պահպանման համատեքստում

5200.0

Դրվագներ հայ աստվածաբանական մտքի պատմությունից

5200.0

Սահմանադրականության գնահատման հետազոտական ծրագիր

4800.0

Հնագույն Սյունիքի մեգալիթյան մշակույթը.
ժամանակագրության, տարածույթի, գործառույթի և ինքնության
խնդիրներ

5600.0

Տարբեր դասերի ֆունկցիաների եզրային վարքը

5600.0

Էլեկտրասպառման ռեժիմների կատարելագործումը մետաղական
խտանյութերի արտադրությունում

7499.0
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դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

Արևային էներգիայի խտացում և վերաուղղորդում ոսպնյակօպտոմալուխային կասկադային համակարգի միջոցով

7470.0

Կարգավորվող զուգահեռ մոդուլային մանիպուլյացիոն
մեխանիզմների ապրոքսիմացիոն սինթեզ՝ նախանշված
բազմափուլ շարժումների մոտավոր վերարտադրության համար

7000.0
ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի ազգային
պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ

ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության զարգացման
օպտիմալ ուղիների հիմնավորումը
Բազմամետաղային խտանյութերից գունավոր մետաղների
էլեկտրակորզման համար կապարի հիմքով չլուծվող անոդների
ստացան տեխնոլոգիայի մշակումը

7000.0

7500.0

Ծանր մետաղների տեղափոխությունը և աղտոտվածության
գնահատումը ջուր-հող-բույս շղթայով ֆիտո ինդիկացիայի
օգնությամբ
Բազմանանոշերտ ֆոտովոլտաիկ տարրերի արդյունավետության
բարձրացումը լայնաշերտ ռեզոնատորային անդրադարձիչների
օգտագործմամբ. Օպտիկական բնութագրերի համակարգչային
մոդելավորում

6750.0

6199.9

Աղիների ավշային հյուսվածքը

6887.0

Կալցիտոնինի և D3 վիտամինի դերը սրտի գործունեության
կարգավորման մեխանիզմներում

7000.0

Լսողությունն ի նպաստ բարձր առաջադիմությանը և
հասարակության մեջ ինտեգրմանը

0.0
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դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Ցեոլիտով իմոբիլիզացված պրոբիոտիկների ազդեցությունը
փորձարարական խոցային կոլիտի և ուղեկից ԿՆՀ
խանգարումների ժամանակ

Երեխաների կյանքի որակը որպես առողջական վիճակի և
բժշկական տեխնոլոգիաների արդյունավետության գնահատման
չափանիշ (համալիր բժշկասոցիալական հետազոտություն)

7000.0

7000.0

6200.0

Սրտի խոռոչների վերաձևավորման նշանակությունը
նախասրտերի շողացման զարգացման գործընթացում
պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային
անբավարարությամբ հիվանդների մոտ
Գյուղատնտեսական կենդանիների բրուցելյոզի մոնիթորինգի
անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում պայքարի
միջոցառումների կազմակերպումը

Տեղանքային /տերուարային/ գինիների արտադրության
հեռանկարների ուսումնասիրումը Հայաստանում

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

7000.0

Հայկական պոպուլյացիայում պարբերական հիվանդության և
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Մ.Հերացու անվ.
MEVF գենի մուտացիաների կրելիության հաճախականությունը և
պետական բժշկական
սոցիալ-բժշկական խնդիրները
համալսարան» հիմնադրամ
Շրջակա միջավայրի մուտագեն ֆոնի գնահատումը կապված
քլորօրգանական միացություններով աղտոտվածության հետ և
բնակչության առողջության որոշ հարցերը

Պտղատու այգիների միջբնային գոտու մշակության մեքենա

Գերատեսչական
պատկանելությունը

7500.0

7500.0

ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի ազգային
ագրարային համալսարան»
հիմնադրամ

Մաթեմատիկական ֆիզիկայում ծագող որոշ դասերի ոչ գծային
ինտեգրալ հավասարումների լուծելիության հարցեր

7500.0
7500.0

7000.0
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դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Հայաստանի քաղաքների շրջակա միջավայրի օբյեկտների
ուսումնասիրությունը կենդանիների և մարդու առողջության
համար վտանգավոր մակաբույծներով վարակվածության
նկատմամբ

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

7484.0

Բնական կերահանդակների բարելավման հիմնախնդիրները
արդի պայմաններում

7500.0
ՀՀ ԿԳՆ ՀԱԱՀ «Հ.Պետրոսյանի անվ.
հողագիտության,
ագրոքիմիայի և մելիորացիայի ԳԿ»
մասնաճյուղ

Թույլ աղակալած-ալկալիացած հողերի բարելավումը ամոնիում
սուլֆատի կիրառմամբ
Ուսումնասիրել Արարատյան հարթավայրի հողերի մելիորատիվ
վիճակի վատթարացման գործընթացները, կապված գրունտային
ջրերի մակարադակի իջեցման հետ
ՀՀ լանդշաֆտների դեգրադացման գործընթացները և
կանխարգելման
միջոցառումների մշակումը անապատացման պայմաններում

ՀՀ ԿԳՆ ՀԱԱՀ
Տեղական ծագման բույսերի վտանգված սորտերի և հազվագյուտ «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական
տեսակների in vitro վերականգնում և պահպանություն
կենտրոն»
մասնաճյուղ
ՀՀ ԿԳՆ ՀԱԱՀ
Հայաստանի մշակովի և վայրի խաղողի կենսաբազմազանության «Խաղողապտղագինեգործության
նշանակությունը բնապահպանական հաշվեկշռում
գիտական
կենտրոն» մասնաճյուղ
Մուլտիանիզոտրոպ ֆունկցիոնալ տարածությունների
հատկությունները և դրանց
կիրառությունները համարյա հիպոէլիպտական
հավասարումներում
Արժույթային կարգավորման արդիականացումը ՀՀ-ում 2008ՀՀ ԿԳՆ ԲՄԿ ՊՈՒՀ Հայ-Ռուսական
2009 թթ. և 2014-2015թթ. տնտեսական ճգնաժամերի
(Սլավոնական) համալսարան
համատեքստում

1022

7500.0

7500.0

7483.0

7493.4

5994.1

6400.0

3813.6

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Հսկվող տարածքում անօդաչու թռչող սարքի
տեսանկարահանման միջոցով ծխի, կրակի և այլ օբյեկտների
հայտնաբերման համակարգի մշակում

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

4498.0

Նորագույն սպինային տվյալներ Jlab-ից և LHC-ից. տեսական
վերլուծություն և մեկնաբանում
Պարտոնային բաշխվածության և ֆրագմենտացիայի
ֆունկցիաների ուսումնասիրությունը HERMES գիտափորձում՝
նուկլոնի և միջուկի վրա էլեկտրոծնման պրոցեսներում
Սպինային համակարգերի ջերմային խճճվածությունը,
մագնիսական պրոցեսները, կանոնիկ, միկրոկանոնիկ
ֆորմալիզմը և գերկայուն կետերը
B մեզոնի B→Xsγγ տրոհման և օսցիլյացիաների ՔՔԴ
հաշվարկներ
Երկչափ մոդելների ճշգրիտ և թվային հետազոտությունները
վիճակագրական ֆիզիկայում
Տրամաչափային/Լարային դուալություն տոպոլոգիական և բարձր
սպիններով կոնֆորմ տեսություններում
Բարձր էներգիայի ֆիզիկան մթնոլորտում և կայծակնային
երևույթները
Ճշգրիտ արդյունքներ քառաչափ և երկչափ դաշտի տեսության և
տոպոլոգիական Կոնդոյի մոդելներում
Ետնային եզրային հադրոնային կալորիմետրի լայնական
սեգմենտացիայի օպտիմալացում «CMS դետեկտորի
արդիականացման երկրորդ փուլ» նախագծի շրջանակներում

6200.0
6884.0

6200.0
4500.0
ՀՀ ԿԳՆ «Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան
ազգային գիտական
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի
ինստիտուտ)» հիմնադրամ

4500.0
4500.0
7000.0
5800.0
5600.0

ՏՀց ժամանակային պրոցեսոր ընդլայնված դինամիկ տիրույթով

6290.0

Մատրիցական մոդելներ և եռաչափ ինտեգրելիություն

6200.0

1023

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

ER3+ և Yb3+ իոններով լիգիրված նիոբատի բյուրեղները որպես
նոր նյութեր ձերմաստիճանային օպտիկական սենսորների
համար

ՀՀ ԿԳՆ «Խ.Աբովյանի անվան
հայկական պետական
մանկավարժական համալսարան»
հիմնադրամ

6599.0

Վերջավոր էլեմենտների մեթոդի զարգացումը և կիրարկումը
միկրոպոլյար առաձգական բարակ ձողերի, սալերի և
թաղանթների տեսությունների եզրային խնդիրների թվային
լուծումների կառուցման համար

ՀՀ ԿԳՆ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի
անվան պետական համալսարան»
հիմնադրամ

6550.0

Կառավարչական գործունեության հոգեբանական
անվտանգություն
Հանրային ծառայության գործունեության և նրա տեսակների
իրավահամեմատական վերլուծություն

5200.0
«ՀՀ ՆԱ պետական կառավարման
ակադեմիա» ՊՈԱԿ

Հայ-իրանական հարաբերությունների հեռանկարներն ու
մարտահրավերները Իրան-Արևմուտք հարաբերությունների
կարգավորման համատեքստում

5200.0

Բանջարային մշակաբույսերի պատվաստման մեթոդի կիրառման ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և
տեխնիկական մշակաբույսերի
առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը ջերմատան
գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ
պայմաններում
Դդումի տարբեր տեսակներին պատկանող սորտերի
ուսումնասիրությունը, գնահատումը, ընտրությունը յուղի և
մանկական սննդի արտադրության համար
ՀՀ ԳՆ «Սննդամթերքի
Հայաստանի Հանրապետություն եվրոպական երկրներից
անվտանգության ոլորտի ռիսկերի
ներկրված տավարի տարբեր ցեղերի կովերի կենսաբանական և
գնահատման և վերլուծության
տնտեսական հատկանիշների ուսումնասիրումը
գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ
Հայաստանի Հանրապետության սպայակազմը 1918-1920
թվականներին

5200.0

ՀՀ ՏԿԶՆ «Հայաստանի ազգային
արխիվ» ՊՈԱԿ

1024

4200.0

4499.9

4493.9

5200.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Հայաստանի գյուղական համայնքներում ագրոբիզնեսի դպրոցի
մոդելի մշակում

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները
ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության ազգային
ինստիտուտ» ՓԲԸ

ՀՀ ստորերկրյա ջրերի արդյունավետ օգտագործման
հիմնահարցերը և դրանց լուծման ուղիները
ՀՀ Շիրակի սարահարթի գրունտային ջրերի հանքայնության
հետազոտություն և հողաջրաերկրաբանական պայմանների
բարելավման խնդիրների լուծում

«Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի
անվան ջրային հիմնահարցերի և
հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ

Լևոն Թութունջյանի ստեղծագործությունը
Ադրբեջանի Հանրապետության և Իրանի թալիշներ.
Էթնոմշակութային համեմատական ուսումնասիրություն

5596.1

7500.0

7487.5
«Վերարտադրողական առողջության,
պերինատոլոգիայի,
մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի
հանրապետական
ինստիտուտ» ՓԲԸ

Բացահանքի կողերի լեռնային զանգվածի սահքի դիմադրության
Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ
օրինաչափությունների հետազոտում տարբեր կառուցվածքային
ՓԲԸ
բնութագրիչներով համարժեք նյութերի մոդելների վրա
Հայաստանի Հանրապետությունում սելավների ու հեղեղների
կանխատեսումը,դրանցից գյուղատնտեսական տարածքների և
բնակավայրերի պաշտպանության ուղիները
Նեոլիթյան գաղթերի ուղղությունները և բնակչության
գենետիկական հաջորդականությունը Հայկական
լեռնաշխարհում

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

7499.0

Գրավիտացիոն ճնշումային բարդ ջրատարերի հիդրավլիկական
հաշվային ռեժիմի հաստատման միջոցառումների մշակում
Մարդու սպերմայի որակի գնահատումը մոլեկուլայինգենետիկական մոտեցումների կիրառումը արտամարմնային
բեղմնավորման համար

Գերատեսչական
պատկանելությունը

7500.0

6000.0

«Պասկալ» ՍՊԸ

7494.0

«Մարդու ինստիտուտ» ՍՊԸ

7500.0

«Բարձր արվեստ» կերպարվեստի
կենտրոն ՍՊԸ
«Կովկաս-կասպյան տարածաշրջանի
բնիկ ժողովուրդների ինստիտուտ»
հիմնադրամ

1025

4820.0
5600.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Երիտասարդ գիտաշխատողների աջակցության ծրագրերի
ֆինանսավորում
Երիտասարդ գիտաշխատողների (մինչև 35 տարեկան)
հետազոտությունների ֆինանսավորում

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

229387.5
100000.0

Ասպիրանտների անհատական աջակցության տրամադրում

29387.5

«Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիր»
հիմնադրամին պետական աջակցության

«Երիտասարդ գիտնականների
աջակցության ծրագիր» հիմնադրամ

Արցախի հետ համագործակցության ծրագիր

100000.0
23160.0

Արցախի սեյսմոլոգիական և երկրադինամիկական ցանցերի
զարգացում՝ սեյսմիկ վտանգի գնահատման նպատակով

3860.0

Լեռնային Ղարաբաղի դեղաբույսերի հակաբորբոքային և
հակաօքսիդանտային ակտիվությունների ուսումնասիրություն

3860.0

ԼՂՀ հիմնական կերային ռեսուրսների որակական ցուցանիշների
ուսումնասիրություն

3860.0

Արցախի տարածքում էկոլոգաերկրաքիմիական
հետազոտություններ. ԼՂՀ տարածքում արտադրվող մեղրի
որակի և անվտանգության հետազոտում

ԼՂՀ ԿԳՆ «Արցախի գիտական
կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հետերոցիկլիկ տեղակալված նոր սերնդի α-ամինաթթուների
ասիմետրիկ սինթեզն ու հետազոտումը
ԼՂՀ-ի ԿԹԲ-ներից և խմորասնկերից ստացված
հակամանրէային պատրաստուկների օգտագործման
հետազոտությունը

3860.0
3860.0

Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված ծրագրեր
Շենքերի և կառուցվածքների սեյսմիկ անվտանգության
գնահատման և ապահովման դիստանցիոն մոբիլ համակարգ

3860.0

34556.0
ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Նազարովի անվան
երկրաֆիզիկայի և ինժեներային
սեյսմաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

1026

830.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Դիէլեկտրիկ FEU կանալային դուպլեքսորների համար 4-րդ
սերնդի հեռահաղորդակցության LTE համակարգերի
հետազոտությունները
Ակտիվ թթվածնի հիման վրա ախտահանիչ միջոցի ստացման
տեխնոլոգիայի մշակում և փորձնական արտադրության
կազմակերպում
Երկրաֆիզիկական մոնիտորինգի և կանխատեսման հայկական
ցանց
Այլընտրանքային տակդիրների վրա բարակ-թաղանթային
արեգակնային տարրերի ստեղծում
Արդի տեխնոլոգիական պրոցեսներում կիրառման համար
ռադիոհաճախականային պլազմայի հսկման և ղեկավարման
եղանակների զարգացում և մշակում
Սերպենտինացված ուլտրահիմնային ապարների համալիր
քիմիական մշակման տեխնոլոգիա

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական
համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան
քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ
«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային
գիտական լաբորատորիա (Երևանի
ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամ
ՀՀ ԳԱԱ «Ռադիոֆիզիկայի և
էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Մանվելյանի անվ.
ընդհանուր և անօրգանական
քիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Բնական գինեքարից ստացված խելատագոյացնող
ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի ազգային
բաղադրիչների հիման վրա միկրոպարարտանյութերի և բույսերի
պոլիտեխնիկական համալսարան»
պաշտպանության համակցված միջոցների արտադրության
հիմնադրամ
տեխնոլոգիայի մշակում և փորձնական նմուշների ստեղծում
ՀՀ ԳՆ «Հանրապետական
Սննդածին հիվանդություների տարածվածությունը Հայաստանի անասնաբուժասանիտարական և
բուսասանիտարական լաբորատոր
Հանրապետությունում
ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ
Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողներին
հավելավճարների տրամադրում

1027

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

3744.0

5700.0

7500.0
1200.0
7500.0

832.0

6000.0

1250.0

108000.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Գերատեսչական
պատկանելությունը

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների
ինստիտուտ» հիմնադրամի «AREAL» գծային արագացուցչի
վրա իրականացվող գիտական թեմաների ֆինանսավորում

20000.0

«Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ
«CYCLONE 18/18» ցիկլոտրոնի վրա իրականացվող գիտական
թեմաների ֆինանսավորում

0.0

Շիրակի մարզի գիտական կազմակերպություններում
իրականացվող գիտական թեմաների ֆինանսավորում

8960.0

Ֆիզիկական մեծությունների միկրոկոնտրոլերային չափիչների
մշակումը չափման ճշգրտության բարձրացման կառուցվածքայինՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի ազգային
ալգորիթմական մեթոդի կիրառումով
պոլիտեխնիկական համալսարան»
հիմնադրամի Գյումրու մասնաճյուղ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

Կորունդե թիթեղներից բարձր մաշակայունության կարող
գործիքների մշակում

Բյուրեղային նյութերում կառուցվածքային արատների
հայտնաբերման նոր ռենտգենադիֆրակցիոն մեթոդների և
տեխնիկական միջոցների մշակում

Ախուրյանի ավազանի ամրաշինական կառույցները
Կարս-Ալեքսանդրապոլ աշուղական ավանդույթներ և
փոպառնչություններ

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

2240.0

2240.0

ՀՀ ԿԳՆ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի
անվան պետական համալսարան»
հիմնադրամ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

ՀՀ ԳԱԱ «Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ ՀՀ գիտությունների
ազգային ակադեմիա

1028

1680.0

1680.0
1120.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող երիտասարդ
գիտաշխատողներին (մինչև 35 տարեկան) հավելավճարների
տրամադրում

16875.0

Երկակի նշանակության ծրագրերի աջակցության մրցույթ

67500.0

Գիտական և գիտատեխնիկական
նպատակային-ծրագրային
ֆինանսավորում - ընդամենը

01

05

01

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

1848056.1

Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-ծրագրային
հետազոտություններ

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե- ընդամենը

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի
«Տեղեկատվական անվտանգության գիտահետազոտական
կենտրոն» ծրագրին պետական աջակցություն

«Երևանի պետական համալսարան»
հիմնադրամ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

10868.0

«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի
ազգային համալսարան» հիմնադրամի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության ջրային ռեսուրսների կառավարման
հայեցակարգերի և ջրային ենթակառուցվածքների
շահագործման տեղային կանոնակարգերի մշակում» ծրագրին
պետական աջակցություն

«Ճարտարապետության և
ՀՀ կրթության և
շինարարության Հայաստանի ազգային գիտության
համալսարան» հիմնադրամ
նախարարություն

20000.0

1029

206586.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության
նախարարության «Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի անվան հին
ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության «Մատենադարանի մեծադիր
ձեռագրերի, հազվագյուտ փաստաթղթերի և հնատիպ գրքերի
կոնսերվացում ու գիտատեխնիկական մշակում» ծրագրին
պետական աջակցություն

Հայաստանի Հանրապետության
կրթության և գիտության
նախարարության «Մատենադարան»
Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ
պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային
ակադեմիայի «Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման
պրոբլեմների ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության «Ամպային հաշվարկների միջավայրի
ստեղծում գիտական և կիրառական խնդիրների լուծման համար»
ծրագրին պետական աջակցություն

Հայաստանի Հանրապետության
գիտությունների ազգային ակադեմիայի
ՀՀ գիտությունների
«Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման
ազգային ակադեմիա
պրոբլեմների ինստիտուտ» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպություն

25000.0

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության
«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական
միջավայրի պահպանության ծառայություն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության «Մեծամոր
պատմահնագիտական արգելոցի համակողմանի
ուսումնասիրության V փուլ (երկաթեդարյան քաղաքային
թաղամասեր և մ.թ.ա. XV/XIV - XI/IX դդ դամբարանադաշտ)»
ծրագրին պետական աջակցություն

Հայաստանի Հանրապետության
մշակույթի նախարարության
«Պատմամշակութային արգելոցթանգարանների և պատմական
միջավայրի պահպանության
ծառայություն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն

15000.0

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային
ակադեմիայի «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Սեփական և
այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության
հիմնական ուղղությունները, ուսումնասիրության խնդիրներն ու
հեռանկարները» ծրագրին պետական աջակցություն

Հայաստանի Հանրապետության
գիտությունների ազգային ակադեմիայի
ՀՀ գիտությունների
«Հնագիտության և ազգագրության
ազգային ակադեմիա
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն

1030

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

21000.0

9918.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային
ակադեմիայի «Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
«Գալարմինի կիրառական նշանակությունը տարբեր ինֆեկցիոն
հիվանդությունների դեպքում» ծրագրին պետական
աջակցություն

Հայաստանի Հանրապետության
գիտությունների ազգային ակադեմիայի
«Հ. Բունիաթյանի անվան
ՀՀ գիտությունների
կենսաքիմիայի ինստիտուտ»
ազգային ակադեմիա
պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն

15000.0

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային
ակադեմիայի «Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների
կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
«Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված
սննդամթերքում պեստիցիդների մնացորդների մոնիթորինգ»
ծրագրին պետական աջակցություն

Հայաստանի Հանրապետության
գիտությունների ազգային ակադեմիայի
«Էկոլոգանոոսֆերային
ՀՀ գիտությունների
հետազոտությունների կենտրոն»
ազգային ակադեմիա
պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն

15000.0

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային
ակադեմիայի «Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Հայկական
գենոֆոնդի ուսումնասիրությունը և քարտեզագրումը» ծրագրին
պետական աջակցություն

Հայաստանի Հանրապետության
գիտությունների ազգային ակադեմիայի
ՀՀ գիտությունների
«Մոլեկուլային կենսաբանության
ազգային ակադեմիա
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն

12000.0

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ
ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության
«Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման հայկական
գիտահետազոտական ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական
ընկերության «Սարքավորումների մետաղի վիճակի հսկման
ակուստիկ էմիսիոն մեթոդի մշակում» ծրագրին պետական
աջակցություն

«Ատոմային էլեկտրակայանների
շահագործման հայկական
գիտահետազոտական ինստիտուտ»
փակ բաժնետիրական ընկերություն

1031

ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցվածքների և
բնական պաշարների
նախարարություն

9800.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

Ռուսաստանի Դաշնության կրթության և գիտության
նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության կրթության
և գիտության նախարարության «Հայ-ռուսական (սլավոնական)
համալսարան» բարձրագույն մասնագիտական կրթության
պետական ուսումնական հաստատության «ՀՀ արտաքին
միգրացիոն իրավիճակի եռամյա (2015-2017թթ.)
մշտադիտարկում` ընտրանքային հետազոտության միջոցով»
ծրագրին պետական աջակցություն

Ռուսաստանի Դաշնության կրթության
և գիտության նախարարության և
Հայաստանի Հանրապետության
կրթության և գիտության
նախարարության «Հայ-ռուսական
(սլավոնական) համալսարան»
բարձրագույն մասնագիտական
կրթության պետական ուսումնական
հաստատություն

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային
ակադեմիայի «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի
գիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության «Կլիմայի փոփոխման և Սևանա լճի
մակարդակի բարձրացման պայմաններում Հայաստանի համար
ռազմավարական նշանակություն ունեցող լճային էկոհամակարգի
և նրա կենսառեսուրսների կարիոլոգիական հետազոտում»
ծրագրին պետական աջակցություն

Հայաստանի Հանրապետության
գիտությունների ազգային ակադեմիայի
«Կենդանաբանության և
ՀՀ գիտությունների
հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ազգային ակադեմիա
պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն

16000.0

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
աշխատակազմի «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի
«Տեղեկատվական անվտանգության թեմայով ձեռնարկի
ստեղծում» ծրագրին պետական աջակցություն

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
«Նորավանք» գիտակրթական
հիմնադրամ

10000.0

1032

ՌԴ կրթության և
գիտության
նախարարություն և ՀՀ
կրթության և գիտության
նախարարություն

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

10000.0

բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Ծախսային ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության
«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական
կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Հայոց
արքաների դամբարանների հետազոտում» ծրագրին պետական
աջակցություն

02

04

01

Գերատեսչական
պատկանելությունը

Հայաստանի Հանրապետության
մշակույթի նախարարության
«Պատմամշակութային ժառանգության ՀՀ մշակույթի
նախարարություն
գիտահետազոտական կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն

«Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-ծրագրային
հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում կատարվող
Հատուկ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական
աշխատանքների գծով պետական պատվեր

Հատուկ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական
աշխատանքներ

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

17000.0

1641470.1

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

1033

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

1641470.1

Հավելված N 1
Աղյուսակ N 22-3
«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի
մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածով գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության ծրագրերի գծով ծախսերի բաշխումն ըստ առանձին
իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
բաժին խումբ դաս

01

04

01

Ծախսային ծրագիր

պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական
պատկանելություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ - ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

14276809.4

Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության հիմնարար և
կարևորագույն նշանակություն
ունեցող կիրառական
հետազոտություններ

14400.0

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ընդամենը
01

04

01

14400.0

Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության ենթակառուցվածքի
պահպանում ու զարգացում

8007434.8
ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարություն

Գիտական աստիճանաշնորհման
համակարգի պահպանում ու
զարգացում

ՀՀ ԿԳՆ «Բարձրագույն որակավորման
հանձնաժողով» գործակալություն (ԲՈՀ)

56803.1
ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ընդամենը
«Նորավանք» գիտակրթական

ՀՀ ԿԱ «Նորավանք» գիտակրթական
հիմնադրամ

հիմնադրամի պահպանում

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

ՀՀ տնտեսական
զարգացում

04

01

«Չափագիտության ազգային
ինստիտուտ» ՓԲԸ

«Քենդլ» սինքրոտրոնային
հետազոտությունների ինստիտուտ»
հիմնադրամին պետական
աջակցություն

96620.3

7804011.4

ՀՀ տնտեսական զարգացման և
ներդրումների նախարարություն ընդամենը
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու

56803.1
96620.3

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե- ընդամենը

01

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն

50000.0

50000.0

294809.5

1034

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
բաժին խումբ

դաս

Ծախսային ծրագիր

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու
զարգացում
«Քենդլ» ծրագրի իրականացում

01

04

01

պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական
պատկանելություն

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե

294809.5

«Քենդլ» սինքրոտրոնային

186003.5

հետազոտությունների ինստիտուտ»
հիմնադրամ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

«Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային
գիտական լաբորատորիա (Երևանի
ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամի գիտական և
գիտատեխնիկական գործունեության
ենթակառուցվածքի պահպանում և
գիտական ներուժի արդիականացում

զարգացում
Ֆիզիկայի բնագավառում արդիական
գիտական ներուժի ապահովում
01

04

01

04

01

գիտական լաբորատորիա (Երևանի
ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամ

Ազգային արժեք ներկայացնող
գիտական օբյեկտի պահպանություն

Գիտաշխատողներին գիտական
աստիճանների համար տրվող
հավելավճարներ
ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե- ընդամենը
«Գիտական կադրերի պատրաստում»
- ընդամենը
ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե- ընդամենը

09

04

02

755262.6

«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե- ընդամենը
01

108806.0

755262.6

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե
Ենթակառուցվածքի պահպանում ու

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

Գիտական կադրերի պատրաստման
գծով նպաստների տրամադրում

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

664362.6

90900.0

898667.1
898667.1

840300.0

840300.0

94856.3

94856.3

54301.1
ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե

1035

54301.1

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
բաժին խումբ

09

04

դաս

Ծախսային ծրագիր

02

Ասպիրանտական և
դոկտորանտական կրթաթոշակներ

պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

05

01

Գիտական և գիտատեխնիկական
պայմանագրային (թեմատիկ)
հետազոտություններ

Պայմանագրային (թեմատիկ)
հետազոտությունների 2015թ.
մրցույթի գիտական թեմաների
ֆինանսավորում
Երիտասարդ գիտաշխատողների
աջակցության ծրագրերի
ֆինանսավորում

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե- ընդամենը

01

1523023.0
1014584.5

229387.5

Արցախի հետ համագործակցության
ծրագիր

23160

Կիրառական արդյունքի
ձեռքբերմանն ուղղված ծրագրեր

34556

Բարձր արդյունավետությամբ
աշխատող գիտաշխատողներին
հավելավճարների տրամադրում

108000

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային
հետազոտությունների ինստիտուտ»
հիմնադրամի «AREAL» գծային
արագացուցչի վրա իրականացվող
գիտական թեմաների
ֆինանսավորում

20000

8960

16875

Երկակի նշանակության ծրագրերի
աջակցության մրցույթ

05

40555.2
1523023.0

Շիրակի մարզի գիտական
կազմակերպություններում
իրականացվող գիտական թեմաների
ֆինանսավորում
Բարձր արդյունավետությամբ
աշխատող երիտասարդ
գիտաշխատողներին (մինչև 35
տարեկան) հավելավճարների
տրամադրում

01

պատկանելություն

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)

40555.2
ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե

01

Գերատեսչական

Գիտական և գիտատեխնիկական
նպատակային-ծրագրային
հետազոտություններ

67500
Գիտական և գիտատեխնիկական
նպատակային-ծրագրային
ֆինանսավորում - ընդամենը

1848056.1

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության գիտության
պետական կոմիտե- ընդամենը

206586

1036

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ
բաժին խումբ

02

04

դաս

Ծախսային ծրագիր

01

«Գիտական և գիտատեխնիկական
նպատակային-ծրագրային
հետազոտություններ» ծրագրի
շրջանակներում կատարվող Հատուկ
գիտահետազոտական և
փորձակոնստրուկտորական
աշխատանքների գծով պետական
պատվեր

Հատուկ գիտահետազոտական և
փորձակոնստրուկտորական
աշխատանքներ

պետական կառավարման մարմինների
և պետական աջակցություն ստացող
իրավաբանական անձ հանդիսացող
սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական
պատկանելություն

Ընդհանուր
գումարը (հազար
դրամ)
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