
Tert.am, 16.11.09 

 

Ստորագրվեց պայմանագիր ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ 

Նոյեմբերի 13-15-ը ՀՀ պատվիրակությունը՝ ՀՀ ԿԳ նախարար Արմեն Աշոտյանի 
գլխավորությամբ, մեկնեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն՝ մասնակցելու Արցախի 
պետական համալսարանի 40-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպված 
միջոցառումներին: 

Նոյեմբերի 15-ին կնքվեց համագործակցության պայմանագիր ՀՀ ԿԳՆ գիտության 
պետական կոմիտեի և ԼՂՀ ԿԳՆ միջև: 
 
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ 
կապերի բաժնի տեղեկացմամբ՝ պայմանագրով նախատեսվում է իրականացնել 
բնագիտական, տեխնիկական և հումանիտար գիտությունների բնագավառներում 
իրագործվող հիմնարար, կիրառական բնույթի համատեղ աշխատանքներ, համատեղ 
ֆինանասավորել անկախ փորձաքննության արդյունքների հիման վրա մրցութային 
հիմունքներով ընտրված գիտական հետազոտությունների նախագծեր, աջակցել 
երիտասարդ գիտնականների կողմից իրականացվող գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, կադրերի վերապատրաստմանը, համատեղ անցկացնել գիտաժողովներ, 
դասընթացներ, սեմինարներ և այլ գիտական միջոցառումներ: 
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²ðØºÜäðºê, 16.11.2009 
 

Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ` ÐÐ Î¶Ü ·ÇïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç »õ ÈÔÐ 
Î¶Ü-Ç ÙÇç»õ  

²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 40-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ 
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐÐ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ` Î¶ Ý³Ë³ñ³ñ ²ñÙ»Ý ²ßáïÛ³ÝÇ 
·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùµ, ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 13-15-Á ·ïÝí»É ¿ ÈÔÐ-áõÙ: ÆÝãå»ë §²ñÙ»Ýåñ»ë¦-ÇÝ 
ï»Õ»Ï³óñÇÝ ÐÐ Î¶Ü ·ÇïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý »õ 
Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ µ³ÅÝÇó, ÐÐ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ 
ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 13-ÇÝ Ñ³Ý¹Çå»É »Ý ÈÔÐ Ý³Ë³·³Ñ ´³Ïá ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇÝ:  

àÕçáõÝ»Éáí ÑÛáõñ»ñÇÝ »õ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Éáí Ññ³í»ñÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ` 
´. ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ Ýß»É ¿, áñ Ññ³í»ñÇ Ýå³ï³ÏÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ýáñ Íñ³·ñÇ Ùß³ÏáõÙÝ ¿: ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 
15-ÇÝ ÏÝùí»É ¿ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÐÐ Î¶Ü ·ÇïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÏáÙÇï»Ç »õ ÈÔÐ Î¶Ü-Ç ÙÇç»õ: ÐÐ ÏáÕÙÇó å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ëïáñ³·ñ»É ¿ ·ÇïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³Ñ ê³Ùí»É Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ, ÇëÏ ÈÔÐ ÏáÕÙÇó ÏñÃáõÃÛ³Ý »õ 
·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ì. Ê³ã³ïñÛ³ÝÁ:Àëï ÐÐ Î¶Ü ·ÇïáõÃÛ³Ý å»ïÏ³Ý ÏáÙÇï»Ç` 
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ µËáõÙ ¿ñ ÐÐ »õ ÈÔÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³»õ ÐÐ áõ ÈÔÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý »õ ·ÇïáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ ÏñÃáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ 2007-2010ÃÃ. 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇó:  

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ï»Õ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É µÝ³·Çï³Ï³Ý, 
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý áõ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ ÑÇÙÝ³ñ³ñ, 
ÏÇñ³é³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ýÇÝ³Ý³ë³íáñ»É ³ÝÏ³Ë ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí ÁÝïñí³Í ·Çï³Ï³Ý 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñ, ³ç³Ïó»É »ñÇï³ë³ñ¹ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ 
·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ, Ï³¹ñ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ, ³ÝóÏ³óÝ»É 
·Çï³ÅáÕáíÝ»ñ, ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ, ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ »õ ³ÛÉ ·Çï³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:²ÛóÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ ²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 40-³ÙÛ³ÏÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
ÏáÝý»ñ³ÝëÇÝ, ³Ûó»É»É ÈÔÐ ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñ:ÐÐ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ ¿ÇÝ ¶²² 
Ý³Ë³·³Ñ è³¹ÇÏ Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÁ, µáõÑ»ñÇ é»ÏïáñÝ»ñ »õ ³ÛÉ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇÝù: 
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Panorama.am, 16.11.2009 

Կմշակվի նոր ծրագիր՝ ՀՀ և ԼՂՀ գիտակրթական հաստատությունների 
համագործակցության վերաբերյալ 

Նոյեմբերի 13-15-ը ՀՀ պատվիրակությունը՝ ՀՀ ԿԳ նախարար Արմեն Աշոտյանի 
գլխավորությամբ մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն՝ մասնակցելու 
Արցախի պետական համալսարանի 40-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպված 
միջոցառումներին:  
 
Պատվիրակության կազմում էին ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահ 
Սամվել Հարությունյանը, ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, բուհերի ռեկտորներ 
և այլ պաշտոնատար անձինք:  
 
ՀՀ պատվիրակության անդամները նոյեմբերի 13-ին հանդիպել են ԼՂՀ նախագահին Բակո 
Սահակյանին: Ողջունելով հյուրերին և երախտագիտություն հայտնելով հրավերն 
ընդունելու համար՝ ԲակոՍահակյանը նշել է, որ հրավերի նպատակը Հայաստանի 
գիտակրթական հաստատությունների հետ համագործակցության նոր ծրագրի մշակումն է:  
 
Գիտության պետական կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի 
բաժնի հաղորդմամբ, նոյեմբերի 15-ին կնքվել է համագործակցության պայմանագիր ՀՀ ԿԳՆ 
գիտության պետական կոմիտեի և ԼՂՀ ԿԳՆ միջև:  
 
ՀՀ կողմից պայմանագիրը ստորագրել է գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Ս. 
Հարությունյանը, իսկ ԼՂՀ կողմից՝ կրթության և գիտության նախարար Վ. Խաչատրյանը:  
 
Պայմանագրի ստորագրումը բխում էր ՀՀ և ԼՂՀ կառավարությունների 
համագործակցության, ինչպես նաև ՀՀ և ԼՂՀ կրթության և գիտության 
նախարարությունների միջև կրթության բնագավառում 2007-2010թթ. համագործակցության 
գործնական ծրագրերից:  
 
Պայմանագրով նախատեսվում է իրականացնել բնագիտական, տեխնիկական և 
հումանիտար գիտությունների բնագավառներում իրագործվող հիմնարար, կիրառական 
բնույթի համատեղ աշխատանքներ, համատեղ ֆինանասավորել անկախ փորձաքննության 
արդյունքների հիման վրա մրցութային հիմունքներով ընտրված գիտական 
հետազոտությունների նախագծեր, աջակցել երիտասարդ գիտնականների կողմից 
իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքներին, կադրերի վերապատրաստմանը, 
համատեղ անցկացնել գիտաժողովներ, դասընթացներ, սեմինարներ և այլ գիտական 
միջոցառումներ:  
 
Այցի ընթացքում ՀՀ պատվիրակության անդամները մասնակցել են նաև Արցախի 
պետական համալսարանի 40-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպված գիտամեթոդական 
կոնֆերանսին, այցելել են ԼՂՀ տեսարժան վայրեր: 
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Aysor.am, 16.11.2009 

 

ՀՀ և ԼՂՀ ԿԳ նախարարությունները պայմանագիր են ստորագրել  

Նոյեմբերի 13-15-ը ՀՀ պատվիրակությունը՝ ՀՀ ԿԳ նախարար Արմեն Աշոտյանի 
գլխավորությամբ մեկնեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն՝ մասնակցելու Արցախի 
պետական համալսարանի 40-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպված 
միջոցառումներին: 

Ինչպես տեղեկացնում են Գիտության պետական կոմիտեից, պատվիրակության կազմում 
էին ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը, ՀՀ ԳԱԱ 
նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, բուհերի ռեկտորներ և այլ պաշտոնատար անձինք: 

ՀՀ պատվիրակության անդամները նոյեմբերի 13-ին հանդիպել են ԼՂՀ նախագահին Բակո 
Սահակյանին: Ողջունելով հյուրերին և երախտագիտություն հայտնելով հրավերն 
ընդունելու համար՝ ԲակոՍահակյանը նշեց, որ հրավերի նպատակը Հայաստանի 
գիտակրթական հաստատությունների հետ համագործակցության նոր ծրագրի մշակումն է: 

Նոյեմբերի 15-ին կնքվեց համագործակցության պայմանագիր ՀՀ ԿԳՆ գիտության 
պետական կոմիտեի և ԼՂՀ ԿԳՆ միջև:  
ՀՀ կողմից պայմանագիրը ստորագրեց գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Ս. 
Հարությունյանը, իսկ ԼՂՀ կողմից՝ կրթության և գիտության նախարար Վ. Խաչատրյանը: 

Պայմանագրի ստորագրումը բխում էր ՀՀ և ԼՂՀ կառավարությունների 
համագործակցության, ինչպես նաև ՀՀ և ԼՂՀ կրթության և գիտության 
նախարարությունների միջև կրթության բնագավառում 2007-2010թթ. համագործակցության 
գործնական ծրագրերից: 

Պայմանագրով նախատեսվում է իրականացնել բնագիտական, տեխնիկական և 
հումանիտար գիտությունների բնագավառներում իրագործվող հիմնարար, կիրառական 
բնույթի համատեղ աշխատանքներ, համատեղ ֆինանասավորել անկախ փորձաքննության 
արդյունքների հիման վրա մրցութային հիմունքներով ընտրված գիտական 
հետազոտությունների նախագծեր, աջակցել երիտասարդ գիտնականների կողմից 
իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքներին, կադրերի վերապատրաստմանը, 
համատեղ անցկացնել գիտաժողովներ, դասընթացներ, սեմինարներ և այլ գիտական 
միջոցառումներ: 

Այցի ընթացքում ՀՀ պատվիրակության անդամները մասնակցեցին նաև Արցախի 
պետական համալսարանի 40-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպված գիտամեթոդական 
կոնֆերանսին, այցելեցին ԼՂՀ տեսարժան վայրեր: 
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Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը գիտության ոլորտում համագործակցության 
հուշագիր են ստորագրել 
 

Լեռնային Ղարաբաղի կրթության եւ գիտության նախարար Վլադիկ Խաչատրյանը եւ 
Հայաստանի կրթության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահ 
Սամվել Հարությունյանը ԼՂՀ մայրաքաղաքում գիտության ոլորտում 
համագործակցության հուշագիր են ստորագրել: 

Ստորագրման արարողությանը ներկա, Հայաստանի ԿԳ նախարար Արմեն Աշոտյանը 
հայտարարել է, թե տվյալ փասաթղթի ընդունմամբ լրացվեց այն բացը, որ կար երկու 
գերատեսչությունների համագործակցության մեջ: 

Նրա խոսքերով, ԼՂՀ-ում գիտության ոլորտում առաջնահերթ են գյուղատնտեսության, 
բնապահպանության, շինարարության եւ այլ ոլորտները: 
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