
                  Հավելված N 5 
                                   ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 
                                   փետրվարի 10-ի N 154-Ն որոշման 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.17 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ   

 
 

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն 
 

 

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
 1043   Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի, թվայնացման և շուկայի զարգացման 

ծրագիր  
 Ծրագրի միջոցառումները        

 Ծրագրի դասիչը`   1043  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`   11004   առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ 

 ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը`   Մասնագետների պատրաստման ԲՈՒՀ-մասնավոր 
հատված համագործակցություն   

    

 Նկարագրությունը`   Համալսարանների հետ համատեղ՝ մասնավոր 
ընկերությունների կողմից իրականացվող մասնա-
գետների պատրաստման ծրագրերի իրագործում, 
մասնագետների վերապատրաստման դասընթաց-
ների կազմակերպում մասնավոր ընկերությունների 
ծրագրերով և մասնագետների միջոցով  

    

 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում  
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 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության 
նախարարություն  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
    

 Ընկերությունների մշակած կրթական ծրագրերով անցնող մարդկանց քանակը, մարդ  
   

  
 Ընկերությունների մշակած կրթական ծրագրերով անցնող կանանց մասնակցության 
մասնաբաժինը, տոկոս  

   
  

 Ընկերությունների մշակած կրթական ծրագրերով անցնող տղամարդկանց 
մասնակցության մասնաբաժինը, տոկոս  

   
  

 Մարզերի տեխնոլոգիական կենտրոններում ուսուցանվող մասնագետների քանակը, 
մարդ  

   
  

 Մարզերի տեխնոլոգիական կենտրոններում ուսուցանվող կին մասնագետների 
մասնաբաժինը, տոկոս  

   
  

 Մարզերի տեխնոլոգիական կենտրոններում ուսուցանվող տղամարդ մասնագետների 
մասնաբաժինը, տոկոս  

   
  

 Արցախի տեխնոլոգիական կենտրոններում ուսուցանվող մասնագետների քանակը, 
մարդ  

   
  

 Արցախի տեխնոլոգիական կենտրոններում ուսուցանվող կին մասնագետների 
մասնաբաժինը, տոկոս  

   
  

 Քվոտավորված ուսուցմամբ անցնող մարդկանց քանակը, մարդ  
   

  
 Քվոտավորված ուսուցմամբ անցնող կանանց մասնակցության մասնաբաժինը, տոկոս  

   
  

 Քվոտավորված ուսուցմամբ անցնող տղամարդկանց մասնակցության մասնաբաժինը, 
տոկոս  

   
  

 Կրթական ծրագրերի մասնակիցների ընդհանուր թվաքանակում սերտիֆիկատ 
ստացածների մասնաբաժինը, տոկոս  

   
  

Ուսումնական ծրագրերի, սեմինարների, տարբեր փուլերի ու մակարդակների 
կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ դասընթացների (այդ թվում՝ հեռավար եղանակով) 
քանակը, հատ 

60 60 60 60 

Հայ-հնդկական ՏՀՏ ուսումնական կենտրոնի կրթական ծրագրերով անցնող 
մասնակիցների քանակը, մարդ 

550 550 550 550 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0       
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 Ծրագրի դասիչը`   1043  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   11007  առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը`   Շուկաների զարգացում և միջազգային 
համագործակցություն  

    

 Նկարագրությունը`   Հայկական ընկերությունների հետ համատեղ 
միջազգային և երկկողմ բիզնես ֆորումների 
կազմակերպում՝ ապրանքների և ծառայությունների 
թիրախավորված վաճառքի խթանման նպատակով  

    

 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում  
    

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության 
նախարարություն  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
    

 Միջազգային ցուցահանդեսների մասնակցություն «Հայաստան» տաղավարով, հատ  
    

 Հայկական բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների և ծառայությունների ոլորտի 
ուսոմնասիրում, հատ  

  
   

 Հայաստանում կազմակերպվող ցուցահանդեսների, ֆորումների քանակը, հատ    
   

 Միջազգային ցուցահանդեսներին, ֆորումներին մասնակցության արդյունքում կնքվող 
պայմանագրերի քանակը, հատ  

  
   

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (12,000.0) (12,000.0) (12,000.0) (12,000.0) 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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